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RESUMO: Trata-se de interpretar o fio narrativo ou tema "T - Cecília entre os Leões" que 

compõe, com outros sete, o romance Avalovara de Osman Lins. No referido tema narra-se o 

envolvimento de Abel, protagonista do romance, com Cecília, personagem que configura uma 

confluência de opostos, nunca dicotômicos, e realiza, por seu desempenho na trama, a própria 

passagem de Abel para acercar-se da plenitude criativa-amorosa-existencial que a construção do 

romance elabora e propõe ao leitor que com ele se dispõe a dialogar. Reforçam essa 

interpretação as figurações de Hermes, Janus e Afrodite, em Hermelinda, Hermenilda e na 

própria Cecília, uma hermafrodita. No amar Cecília, no atravessar e ser atravessado pelos seres 

que nela confluem, abre-se a possibilidade de ser livre como aprendizagem: aprendizagem de 

um paradoxo em que, tanto mais se é livre, quanto mais se acolhe criativamente o destino. Isto 

implica um exercício da compaixão a que o título do romance alude ao reverberar o nome da 

divindade Avalokiteshvara. Compaixão (com-pathos) que é a dor de ser que a todos envolve e 

que Abel começa a reconhecer ao longo do tema T.  
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Em “T- Cecília entre os Leões”, um dos fios narrativos de Avalovara, de Osman 

Lins, narra-se o envolvimento de Abel, protagonista do romance, com Cecília, 

personagem que configura uma confluência, um desdobramento de tudo aquilo, 

aparentemente, se considera como opostos, e realiza, por seu desempenho na trama, a 

própria passagem de Abel para acercar-se da plenitude criativa-amorosa-existencial que 

a construção do romance elabora e propõe ao leitor que com ele se dispõe a dialogar.  

Estamos no meio do caminho. A travessia não é tranquila e a narrativa é 

angustiante. Angustia: possibilidade da liberdade como quis Soren Kierkegaard? O 

fardo é pesado e há muitas pedras. Como livrar-se deles? Ser livre é ser feliz? Abel 

volta à dura realidade de seu país, torna-se bancário por necessidade, mas reafirma a 

intensão de se tornar um escritor – “opção nada tranquila ou alegre, é bom lembrar” 

(LINS, 1974, p. 175. T-10). Empenha-se, quando lhe sobra tempo no final do 

expediente, em rever e tomar notas para a composição de um conto insólito. Passam-se 

cinco anos desde o regresso da Europa, e de seu amor por Anneliese Roos em quem 



 

descobre que a luminosidade das coisas, longe de idealizações, conserva, em si, algo de 

turvo, assimétrico, áspero.   

Dura é a jornada. E talvez, por isso, em “T – Cecília entre os Leões”, duas outras 

vozes venham se juntar à de Abel na tessitura da narrativa que é a própria caminhada de 

manifestação do que ele é ao longo da vida:  

Hermelinda e Hermenilda, assim nos chamam. Neste bairro ainda sossegado 

do Recife, de nome denso e duro mas de existência precária, onde a velhice, 

sem dó, macera a cera má que somos, poucos os capazes de dizer quem de 

nós Hermenilda e quem Hermelinda. Gêmeas? Não. Pensando bem, nem 

paridas e nascidas podemos afirmar que somos. [...] Hermelinda, Hermenilda. 

Agulhas, nesta fábula fiada pela Morte. (LINS, 1974, p. 59, T-1).   

Concentram-se ao longo do tecido da fábula, passado, presente e futuro, em um 

ritmo de simultaneidade que constitui a interpretação do Tempo realizada pelo romance. 

Com isso, somos levados a reelaborar a concepção comum do que vem a ser “destino”, 

ditada pelo determinismo que, por sua vez, se apoia na abstração de um tempo tripartite 

em que a cadeia de acontecimentos está predeterminada, atada ao liame relacional da 

causalidade. Não se trata de negar o fatum (enquanto o que está feito), mas de 

compreender que o que está feito não somente supõe um limite, mas também instaura a 

abertura de possíveis, pois tudo o que “está feito” dispõe sempre o “por fazer”.  

O desfazimento da linearidade passado-presente-futuro recoloca o Tempo como 

questão e nos aproxima do vigor circular (não dicotômico) suscitado pela noção de 

arché enquanto encaminhamento ao telos e, deste, telos enquanto plenificação da arché. 

Desmonta-se, por consequência, o entendimento dicotômico que relaciona o destino 

como oposto à liberdade, uma vez que a plenitude desta, possa se dar no cumprimento 

criativo daquele. 

Então, as três vozes narram o desdobrar do destino de Abel, nunca em tom 

fatalista, embora fatal. Destina-se a Abel, por exemplo, a desestrutura desesperançada 

de um país sem rumo:  

– A ausência de sentido que marca de um extremo a outro o Brasil, 

pode ser observada nas iniciativas do governo [...] O país, de Norte a 

Sul, vive a deriva. Nesse quadro, como poderiam os indivíduos ser 

diferentes do que são? Aqui, ninguém sabe de que lado o Sol nasce.” 

(LINS, 1974, p. 175, T-10); 

Destinam-se o seu lugar e as lutas entre os homens pelo poder e pela terra:  



 

Notícias alarmantes sobre as Ligas Camponesas [...] As condições de 

vida dos cassacos nos canaviais são desumanas? Logo me vem que os 

senhores de terra do Nordeste nunca poderiam pensar em atuar de 

maneira diferente. 

[...]  

Na zona canavieira há qualquer coisa de novo e que de certo modo me 

interessa: essas ocupações de terra e até esses incêndios. O objetivo é 

abalar e quem sabe, eliminar de uma vez certos esquemas que já 

duraram muito. (LINS, 1974, p. 171-174, T-10);  

Destina-se o genos familiar, sua origem (a arché):  

“Mauro, Leonor e eu, filhos quem sabe de que pais, tropeçamos nos 

irmãos mais novos – Dagoberto, Janira, Lucíola. Move-se ainda Isabel 

no ventre fértil da Gorda, quando o Tesoureiro emprenha uma 

enfermeira e desta aventura nasce Damião.” (LINS, 1974, p. 176, T-10) 

– Pensando bem, meus irmãos talvez não sejam mais desnorteados do 

que todos esses que andam por aí como se tivessem as chaves do 

mundo. Mas ninguém que u conheça tema chave de nada – ninguém – 

ou sabe para onde vai: que rumo tomar e o que fazer de si. (LINS, 

1974, p. 174, T-10). 

Esses irmãos. Também, os outros, os que andam pelo mundo ou 

morrem desastradamente, a irmã que pare os filhos e enterra-os no 

quintal, são meus irmãos apenas de sangue? Não nos liga, em nossos 

desacertos, um projeto comum? Marca-os, talvez, o mesmo impulso 

obscuro que me move. (LINS, 1974, p 146, T-8).  

A tudo isso que se destina em Abel, a todas essas questões, ele precisa retornar, 

quer dizer, co-responder, responder junto, com (pois ele também é a questão). E 

corresponder livremente, pois, se é verdade que o seu tom ao longo da narrativa é de 

renúncia a tudo que o oprime, essa renúncia também precisa ser repensada à luz de seu 

vigor originário, ou seja do re-anúncio criativo de tudo quanto nos limita.  

Somente assim ele haverá de rearticular o por vir no preparo de uma acolhida do 

inesperado o que significa manter-se em posição de escuta, num empenho de 

compreensão tanto do júbilo quanto da dor que a nova amada concentra: Cecília: “um 

rosto flutuante entre contrários” (LINS, 1974, p. 209, T-12).  

Menos que os contrários, importa, aí, esse “entre”. Onde se situa a promessa de 

ser livre e feliz, que a todo humano se destina e que perpassa a compreensão dessa 

tensão. Mas apreender essa tensão, já é a experiência da promessa – conforme pode 

perceber Publius Ubonius em “S - A Espiral e o Quadrado” –  e a promessa é o 

livremente sermos como algo que nos alcança, desde sempre, na travessia. É isso o que 

nos lembra o tom premonitório de Hermelinda e Hermenilda em um verdadeiro 



 

ditirambo (alegre e sombrio), canto que comporta a manifestação do sagrado, as 3 vozes 

passam a figurar uma única voz irmanada no tecer os rumos do destino, como as parcas, 

do panteão romano, divindades que nos falam mais de uma imprevisibilidade do que de 

um fatalismo: “procurar na vida um rumo é igual a buscar, num palheiro, a agulha que 

pode ter caído em outra parte” (LINS, 1974, p. 115, T-6), nos alertam. 

Mas, nas figuras de Hermelinda e Hermenilda, surge, também, sob o prisma do 

palíndromo que seus nomes comportam (Herme-lin-nil-da) – ecos do palíndromo 

estruturante da obra – o nome do deus Hermes protetor e patrono dos viajantes, dos 

pastores, dos ladrões, dos oradores, dos astutos, dos poetas, da literatura. Assim como 

no coro ditirâmbico, em Hermes, inventor da lira, se dá a comunicação, o intermedium 

entre o homem e aquilo que o excede e, por isso, ele é o mensageiro dos deuses, o 

guardião das fronteiras, o que conduz no transcender de limites. Hermes: o deus das 

encruzilhadas.  

Neste aspecto, Hermes se aproxima de Janus, deus romano de duas faces, senhor 

dos limiares que encarna, em si, não uma oposição, mas a passagem do que foi ao que 

será no seu sexo duplo, Janus hermafrodita. Então, agora é Janus que se reaproxima de 

Hermes, porém, pelo nome de um de seus filhos, numa junção com outra divindade: a 

deusa da sexualidade, da beleza, do Amor. Afrodite.  

A que chegamos com tudo isso? Em última instância, chegamos ao originário do 

fazer artístico enquanto destino humano. Especificamente, ao ser escritor, destino (re-

anuncido) de Abel. Chegamos ao existir que é, originariamente, interpretar-se (NUNES, 

2014, p. 13); na beleza apaixonada de viver. Chegamos ao cerne do literário, àquilo que 

a literatura carrega de essencial. Chegamos às portas do mistério de dizer o indizível, ao 

wer ou wre que está na raíz etimológica de hermeneúein, de Hermes enquanto portador 

do logos, daquilo que se anuncia (werben, em alemão), do escrever (write em inglês), da 

palavra (word). Chegamos ao próprio verbo que, fundado na re-núncia, revela-se 

criador. Retornamos, como Abel, ao genos, à origem. No princípio, é isto: o verbo. 

Vindo, nos alcança a arché.  

Chega-nos esse advento. Como Cecília, trazida pelas duas velhas. Ela é que 

chega ao encontro de Abel. A mensagem é o amor, ou melhor, o amar. Não o estado de 



 

um substantivo, mas a dinâmica de uma ação originária (poiésis), a poética de um 

verbo. Do verbo. Amar Cecília conciliando contrários “Solidão e multidão. Delicadeza e 

força. Doar e receber. Direito e avesso.” (LINS, 1974, p. 324, T-13). Macho e fêmea, 

exatamente, como em Janus. 

Esse amar, a despeito das imagens do sagrado, nada tem da espiritualidade 

abstrata e inalcançável que emanava de Roos: ante a sugestão de que, primeiramente, 

fossem apenas amigos, Abel responde à Cecília: “amor espiritual é depravação” (LINS, 

1974, p. 233, T-13). 

Esse amor, não é amor. É amar. E nesse sentido, evoca outra figura mitológica: 

Eros, deus primordial, potência conciliadora e unificadora do cosmos. Eros é filho de 

Caos ou, segundo algumas versões, filho de Afrodite e Hermes o que, neste caso, o 

aproxima ainda mais de Cecília, pois, ele seria irmão de Hermafrodita. Em todo o caso, 

o que interessa perceber é que esse amar erótico Abel o encontra em Cecília, mas ele se 

difunde por todo romance, recolocando na dinâmica verbal a questão ontológica 

reconhecível na substância das coisas.  

É com isso que Abel se identifica em Cecília, a questão o atrai e, é através dela, 

que ele começa a se apropriar livremente de si, primeiramente, pelo acolher do humano 

– quer no tempo ou no espaço – na alteridade que o circunda, compreendendo-se 

(re)ligado ao todo social, mas de uma maneira diferente do que se poderia esperar de 

uma tomada de consciência engajada. O engajamento se despe da conotação político-

ideológica. Nesse sentido, o enredo do conto, tecido em paralelo por Abel, cujas 

personagens “espreitam-se com ódio” após a reflexão do escritor ao constatar que não 

participa em qualquer nível das lutas das Ligas Camponesas. O conto pode ser 

compreendido como alusão à cooptação da ideia pela ideologia que, frequentemente, se 

dá no discurso.  

A isso, Abel renega, (o engajamento há de ser poético), renega, mas não 

desconhece a realidade do ódio daí resultante (o ódio que as personagens do conto 

manifestam).  É real e lhe afeta em sua relação com Cecília. Ela está implicada nesse 



 

ódio, quer queira, quer não. É certo que ela quase não opina sobre essas questões, mas, 

desde o início da narrativa, explicita-se o já explícito no título do fio T: “Cecília entre os 

Leões”, “O silêncio de Cecília é atravessado por leões” (LINS, 1974, p. 115, T-6).  

Quem são os leões? Quem são esses que Cecília apascenta e doma com doçura? 

Todos aqueles que lhe atravessam o silêncio do corpo? Seus semelhantes, seus irmãos? 

São eles, os próprios irmãos da moça, que também cercam, oprimem, ameaçam e 

espancam o casal? Polícia? Matam como as personagens do conto de Abel umas às 

outras? Qualquer que seja a resposta o fato é que a cena do espancamento bem revela 

essa destrutividade sem sentido da qual muitas vezes não se pode escapar, sobrevindo, 

sob o signo de um quadrado carrasco e opressor ante a ausência de uma potência que o 

faça transcender: 

O meu amor, apenas, não constitui proteção [...] quatro vultos nos 

espreitam, [...] três dos estranhos mantêm-se um pouco afastados, 

todos de cabeça descoberta; o outro, de capacete, segura um bastão. 

Polícia? Este se dirige para o lugar onde estamos. Pode fazê-lo sem 

pressa: seus três comparsas barram nossa fuga eventual. O de 

capacete: “Que estão fazendo aí?” Um dos três solta uma risada fina e 

sôfrega. Sem dar resposta, levanto-me; ajudo Cecília a levantar-se. O 

carneiro desapareceu. “São surdos? São surdos?” Cecília pôs a bolsa a 

tiracolo e tem nas mãos os sapatos. Os três paisanos fecham mais o 

quadrado, enquanto o outro nos ordena mostrar os documentos. [...] A 

presença dos intrusos, esta me parece clara. Assume um drástico 

sentido de expulsão, nada casual. Seguro a mão de Cecília e tomo a 

decisão de afastar-me como se os quatro indivíduos não existissem. 

Mas o de capacete atravessa a ponta da botina entre os tornozelos e 

empurra-me. Caio com a boca na areia e antes que inicie um gesto 

fazem-me rolar com pontapés a altura dos rins. [...] Meu espancador, 

capacete na mão, atinge-me com os pés a cada tentativa de erguer-me 

e Cecília defende-se dos outros. Espanta-me a rapidez com que 

esquiva os golpes dos agressores e a obstinação com que se conserva 

em silêncio, não admitindo um só grito de socorro. Consigo, no chão, 

agarrar a perna do soldado e fazê-lo cair. Precipito-me, de braços 

abertos, entre os que maltratam Cecília. Um deles segura-me e prende-

me o fôlego. Mão dura, larga. Mordo-a, ouço um urro abafado. Curto 

golpe a altura da nuca me derruba. Tento levantar-me. Tudo que 

consigo é rolar sobre um ombro e entrever o corpo de Cecília, perdido 

o equilíbrio, ceder com lentidão e baquear, lento, mais uma vez 

estapeado. (LINS, 1974, p. 255-256, T-14). 



 

“O meu amor” o amor subjetivo, “não constitui proteção”, não transcende. A 

potência não é o amor, é amar. O amar que se realiza no chalé da praia dos milagres, 

casa de sua família, quando Abel, penetrando Cecília, compreende-se ele próprio a 

abertura a ser penetrada pela legião de seres que ela comporta. O livre ir e vir 

hermenêutico. Como mar insistindo na pedra. Abrir-se ao outro. Ser feliz. 

“perfuro o mundo do qual tantos viventes irrompem e que nada abre, 

nada, à introdução do meu corpo. Agora, rompo-o, atravesso-o e tão 

limitadas estas admissões, tão velozes em sua nitidez, que ingresso e 

expulsão parecem simultâneos.” (LINS, 1974, p. 287, T-16). 

“sinto, eu, com o peso dos seios, o peso de ser fêmea e espero que 

Cecília me penetre.” (LINS, 1974, p. 287, T-16). 

E, então, revela-se, na linguagem, a compreensão dessa experiência que constitui 

o rito de passagem de Abel: surgem no corpo e voando em torno dos amantes 

“pequenos animais, leves como palavras” (LINS, 1974, p. 287, T-16) e, ao nomeá-los, 

acontece a concretização do acolhimento e conciliação de contrários pela subversão dos 

gêneros: “aranhos, grilas, formigos, efeméridos, vespos, vagaluzes, cantáridos, 

escorpiãs, cigarras. [...] rãos, lontros, peixes-vaca, emos, búzias, tartarugos, camarãs, 

arraios, lesmos, calangas, suçuaranos.” (LINS, 1974, p. 288, T-16). O próprio Abel 

desassocia-se da noção estreita de gêneros, pela linguagem, ao dizer que se sente 

“impregnada de todas as suas presenças e das suas palavras amorosas.” (LINS, 1974, p. 

288, T-16).       

   Cecília também se impregna do ser de Abel. Ela engravida e os leões 

demonstram querer rugir mais forte. Os irmãos invadem o quarto de Abel e ameaçam-

no para que ele a induza ou a obrigue a realizar um aborto. Abel, já iniciado nos 

mistérios de Cecília, consegue vislumbrar, entre parêntesis na fala dos irmãos, o vazio 

que se abre em todo destino não como fatalismo, mas, sim, como invólucro de força 

irradiante do qual somos a polpa:  

Abre-se a porta e os dois irmãos de Cecília invadem o quarto.  

[...] 

– Damos vinte e quatro horas para você fazer Cecília decidir-se. (o 

desastre, existente na vastidão do tempo, não é algo a suceder. Forma 

vazia, suga-nos. Cecília e eu: polpa desse invólucro oco e de força 

irradiante). Você não vai querer que a gente mesmo resolva essa 



 

parada com um pontapé na barriga. Vai? Damos vinte e quatro horas. 

(LINS, 1974, p. 294, T-16). 

Ao mesmo tempo, Abel entrevê, no olhar inclemente dos opressores, algo 

luzindo que estabelece como que uma cumplicidade entre eles no reconhecimento 

insciente de uma pequenez que os assemelha a insetos. Abel enxerga, no fundo dos 

olhos dos opressores, a compaixão:  

“deixam-me, com o seu cheiro de alho e de curtume, ambos lançando 

um olhar inclemente onde creio luzir – estarei enganado? – alguma 

compaixão. [...] Mil baratas pressas sob as tábuas fazem esforços vãos 

para voar e roem umas às outras.” (LINS, 1974, p. 294, T-16). 

A experiência da compaixão implica um irmanar-se. Mesmo àquilo que nos 

violenta. Dar a outra face, não por submissão, mas pelo reconhecimento de que se é 

doação do ser e que, somente por esse doar-se originário, co-existimos. Pertencemos à 

compaixão, pois pathos é a dor de sermos, de existirmos. É isso que Abel reconhece, 

nos olhos dos irmãos que ameaçam o casal caso não abortem o filho crescendo no 

ventre de Cecília. Sim, esperam um filho: diria Guimarães Rosa que Abel, então, “já 

amava”. Se ser livre é ser feliz, ser feliz é, originariamente, ser fértil. 

Mas sabemos do desfecho funesto do casal. A morte de Cecilia e a liberação dos 

entes que lhe habitavam, o esporro de linguagem, a verborragia odiosa se dando em 

Abel transformado em esgoto do verbo. A compaixão enquanto dor que se compartilha 

e que, ali, Abel resumia. Tudo está feito, fatum est. Como enxergar a felicidade ante o 

limite extremo da morte? 

A última passagem da espiral pela letra T é a própria passagem de um extremo 

ao outro do caminho que Abel experimenta, porém, sob uma perspectiva do desastre e a 

despeito da aprendizagem que já se operou no texto de sua vida a esta altura do 

romance. Narra-se, fiel à ambiguidade que se espraia pela obra, a plenitude do amar e o 

insuspeito fatum sacrificial evocado ao longo de “Cecília entre os Leões”, sentença que 

cabe a Abel executar, a morte do hermafrodita – que é, em parte, a morte de si próprio – 

na praia dos Milagres. 

Ao nascer do dia, ambos despertos e felizes, purificados pelo jejum e pela 

evocação do corpo do cordeiro que os acompanha no insólito e no gosto de hóstia na 



 

língua: “pela primeira vez no ano Sol e Lua [...] passeiam juntos [...]. Nada comemos; 

nem lavamos a boca. Sua língua sabe a despertar, a jejum, a pão ázimo – e o ar salgado, 

leve, insinua-se entre os nossos dentes.” (LINS, 1974, p. 309, T-17). Radiantes, em 

meio ao mundo opressor, o casal está pronto para o por vir: “Forma-se, com o embrião 

no ventre de Cecília, outro embrião [...]. Como se chama? Aleluia? Glória? Exultação? 

Tem nome?” (LINS, 1974, p. 308, T-17). 

Qual o nome do não ser? Não Ser é nada. Nada é abertura para ser, fonte da 

criação e ser é para nada, quer dizer, à ele retorna, ao Ser, morte do ser. No meio, o 

caminhar, a travessia. Do nada, surge um cavalo caminhando, puxando um cabriolé 

vazio pela madrugada da praia. E são de Abel as mãos que assumem as rédeas do 

destino: “Tomo Cecília pela mão, ajudo-a a subir e movo, eu próprio, as rédeas. O 

cavalo ergue a cabeça e nos conduz para o fim.” (LINS, 1974, p. 311, T-17). 

Desequilibra-se o animal ante um aclive de pedras e o casal acidenta-se. A sentença é 

executada: Cecília morre e sua passagem para o não ser precipita a travessia de Abel 

para ser. 

De súbito, atravesso um pórtico, um limite (ouço as vozes dos irmãos, 

os sons dos seus instrumentos) – e aceito, fendido da cabeça ao 

calcanhar pela visão da minha fraqueza absoluta, aceito a verdade, 

resignado, como os privados dos bens vagos e concretos da Terra, 

amoldo-me à verdade e começo a viver no mundo sem Cecília. (LINS, 

1974, p. 313, T-17) 

Com a passagem pelo pórtico, “O corpo de Cecília libera os seus entes: 

enfermos e famintos, gente sem vez, que sua compaixão – também morta – procura 

resgatar.” (LINS, 1974, p. 313, T-17). Imediatamente, a narrativa também realiza uma 

passagem abrupta: a linguagem do segmento transmuda-se e começa a atirar, para todos 

os lados, imagens cruas em baixo calão. O alvo é o destino:  

[...] rodeia a Terra um hálito hediondo de peidos, de cus arrombados e 

sujos. [...] Futuro e sonho, certeza e segurança, projetos engendrados 

na inciência, fodam-se. [...] Freiras centenárias, de hábitos 

arregaçados, enfiam lixo e bosta nas tabacas sangrentas. Um velho de 

cócoras, se esporra na mão. [...] Mordo os ovos do engano e cuspo-os, 

mastigados. Porra! Santas velhas, de chifres nos peitos, os brancos 

pentelhos negrejando de chatos, trepam com jumentos, com bodes, 

urrando orações negras. As pastoras, enrugadas, sujas, batem 

pandeiros feitos com couro de culhões, as bocas arroladas de caralhos. 

Destino puto e amargo. (LINS, 1974, p. 313, T-17). 



 

Ele acerta. Mas o destino lhe serve de espelho: “Levanto-me, olho em redor, 

vejo-me só. [...] todo eu me transformo no esgoto do verbo” (LINS, 1974, p. 314, T-17). 

Em vão, sem efeito seu protesto? Em um instante, Cecília desfalece na praia, um peixe 

salta por sobre a superfície das águas, Abel amolda-se à verdade de vida e morte, e são 

liberados os entes que constituíam a corporeidade daquela mulher de ossos de pássaro. 

Como enxergar compaixão em tudo isso? 

Por outro lado, na simultaneidade estabelecida pelo romance, quando tudo isto 

acontece, Abel, tendo recuperado Roos e a memória concreta da cidade procurada (o fio 

A finda logo após o penúltimo segmento de T), já está, há muito, na vigência daquele 

mesmo amar desfeito na praia, porém, como verbo (re)encarnado em . Ao final do 

fio narrativo “T – Cecília entre os Leões”, a procura envereda pelos últimos giros da 

espiral sobre a letra R e sobre a letra T, o que nos diz que é chegado o Tempo para a 

realização plena dos Encontros, Percursos e Revelações. Neste sentido, o fio narrativo 

que se inicia após o ultimo segmento de T é significativo:  

 e Abel: ante o paraíso 

 

Fim e início. e eu, frente a frente, lado a lado, dorso contra dorso. 

O Sol, a Lua, a Interferência, a Treva, a Convergência, o Percurso, a 

Cadência, o Equilíbrio. Dorso contra dorso, lado a lado, face a face, os 

braços em T. Onde? Surgem, ao tempo de Carlos Magno, os mapas 

trocóides e com eles vão ao mar os navegantes. As águas, nesses 

mapas, são desenhadas como um T sobre um O: um T sobre a Terra. 

Seremos, nós, com os braços abertos, T ante T, rodeados pelo mundo, 

um mapa? Que águas seriam então em nós evocadas com seus peixes? 

(LINS, 1974, p. 314, E-1) 

 

O T pousa em O, para indicar as águas nos mapas trocoides. Em O, o mundo 

sobre o qual se desenha a comunhão das letras, os dois seres humanos; narra-se a 

“História de , Nascida e Nascida”. O embrião sem nome? Um dos T ao qual se junta 

o outro na felicidade das águas? As águas cheias de peixe.  

O peixe que salta atravessando a superfície da praia dos milagres mergulha no 

ar, executa um voo e ingressa no Céu. Por essa imagem do salto do peixe, de alguma 

forma, retoma-se a linguagem pictural, porém, agora, a partir de um diálogo com a obra 

de M. C. Echer – especialmente em sky and water: no interlúdio de claro e escuro, o 



 

peixe se tornando pássaro, parece nos revelar muitos caminhos no aberto que é o céu 

para os que sabem voar. 

E o que se revela é que ao término de T, Abel já está ante o Paraiso (fio narrativo 

E) que engendra desde as primeira palavras arché e télos: “Fim e início.” Num arco que 

é portal. Abel já pode ingressar e ser acolhido no todo pleno que ao homem sempre se 

destina como possibilidades, ou como talvez dissesse Soren Kierkegaard: possibilidades 

de possibilidades e para possibilidades...  

 

Referências 

 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 6. ed. Tradução de Marcia Sá Cavalcanti Schuback. 

Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 

2012. 

KIERKEGAARD, Sören. O conceito de angústia. Tradução de Torrieri Guimarães. São 

Paulo: Hemus, 1968 

LINS, Osman. Avalovara. Apres. Antonio Candido. 2.ed. São Paulo: Melhoramentos, 

1974. 

NUNES, Benedito. Heidegger & ser e tempo. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 


