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Algures num vazio imenso... 
 



Uma menina curiosa questionava-se:
 
- E agora? Que nome vou dar a este vazio que apesar
de imenso nem um eco em piu? Nada, nada é o que lá
existe. - replicava a menina.
 
- Já sei: Zero. Vou chamar-lhe ZERO. 
 
Com o olhar fincado num ponto distante e em suspiro,
disse: 
 
- "Zero is my new Hero."
 
O ZERO tornou-se assim o símbolo desse vazio e dele
tudo poderia agora nascer. Ganhou força, poder e
passou a ser adorado como fonte universal. E entre um
e outro suspiro, a menina cantarolava:
 
- "Zero is my new Hero."



Chegou pelo ar e ela nem queria acreditar! 
 
- Quem vem lá? Quem vem lá?
 
Comunicar não era o seu forte, mas percebia-se que
vinha cheio de vigor, confiança e determinado a abrir
caminho.
 
- Quem vem lá? Já disse! Estou zonza de tanto
movimento. Será que pode parar um pouco? Já percebi
que energia não lhe falta, vontade de estar sempre à
frente também não. Mas sabe, parar também lhe faz
bem. Teimosoooo...
 
E de repente... "Splash!"
 
- Isso era mesmo preciso? Eu só quero explorar o
mundo. Não percebe que ainda agora cheguei e isto é
tudo novo para mim? Eu sou o UM. - e assim se
apresentou à menina.
 
- Pelo menos consegui a sua atenção. Seja bem-vindo
UM. Percebi que a água o acalma.



A menina, em murmuro, dizia:
 
- Vou pedir ao ZERO que me envie uma nuvem
"chuvideira" não vá este UM precisar de mais água!
 
O ZERO, fonte de tudo o que nasce, percebeu o desejo
da menina e sem demoras...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O UM sem reconhecer aquela sensação e todas as
emoções dela derivadas, perguntou:
 
- Quem és tu? Não te reconheço de nenhum dos meus
encontros anteriores. 
 
E em reflexão... - Bem, na verdade o único encontro
até ao momento foi apenas comigo.



 
- Eu sou a DOIS. O teu par! Venho explorar o mundo
contigo. Mas sabes, não só o mundo cá fora!
 
E a DOIS continuou...
 
- A minha missão é ajudar-te a explorar as tuas
emoções. E sabes como vou fazer isso?
 
O UM permanecia em silêncio. Embora com os
motores ligados, alguma coisa o motivava a escutar a
DOIS com muita atenção.
 
- Vou ser um espelho teu quando precisares de olhar
para ti e para o teu comportamento. Vou ensinar-te a
estares em silêncio para entenderes o valor de
escutares o teu interior. Vou colaborar contigo sempre
que precises. E juntos vamos conhecer o verdadeiro
significado da empatia.
 
O UM murmurou...
 
- Já não estou sozinho?
 
 
- A partir de hoje, vamos viver tudo a duplicar e vamos
juntar o teu mundo ao mundo. - respondeu a DOIS.



 
E quando menos se esperava... Eis que alguém novo
avançava!
 
- Uau! Eu nem acredito no que estou a ver. Onde é que
eu vim parar? Isto parece um parque de diversões.
 
Vindo da mesma fonte, uma inspiradora personagem
surgiu e um novo encontro alguém pediu. Quem será?
 
- Parece que avisto alguém. Não posso esperar para
partilhar os meus balões. Acertei em cheio quando
escolhi três. - disse em modo de cantoria e com um
sorriso bem marcado.
 
O UM e a DOIS nem queriam acreditar. Vislumbraram
uma figura curiosa, cativante, simpática e que
transmitia uma energia contagiante. Não se fizeram
esperar e avançaram rumo áquele encontro
inesperado.
 
- Quem és tu? - perguntaram em coro.
 
- Sou a TRÊS e foi o ZERO 
que me fez! - respondeu.



 
Passaram horas a comunicar. O UM expressava-se com
toda a sua energia habitual, rodopiando, saltitando e
marchando por entre os seus recentes amigos. A DOIS
escutou cada palavra da TRÊS e absorveu cada ação do
UM. Compreensivamente, ficou exausta e acabou por
inchar tanto que levitou por momentos. Até que...
 
- Espera DOIS! Eu posso ajudar-te. Vou dizer-te como
podes resolver essa tua... fragilidade. - e a TRÊS
continuou.
 
- Quanto sentires que estás a começar a inchar por
teres absorvido demasiado o comportamento ou os
sentimentos dos outros, procura alguém em quem
confies e fala sobre isso. Expressa o que vai dentro de
ti. Vais ver que se comunicares e te expressares mais
vezes, controlas melhor o teu efeito esponja.
 
E a TRÊS explicou:
 
- Nem precisas de falar. Já deves ter reparado que eu
sou muito comunicativa, mas há momentos em que eu
escolho expressar-me de outra maneira, dando asas à
minha imaginação. 
 
 



 
- Gosto de escrever, pintar, desenhar, tocar
instrumentos musicais, dançar, esculpir, cozinhar,
decorar, cantar, costurar... gosto de tantassssss coisas.
Sabes DOIS, às vezes até gostava de conseguir estar
mais em silêncio como tu. E a verdade, é que por ter
muitas fontes de prazer, uma ajuda para ser mais
disciplinada ia fazer-me sentir abençoada. - finalizou a
TRÊS.
 
A menina fincou novamente aquele ponto distante e o
ZERO apresentou-lhe algo excitante.
 
- Digam-me o que fazer senhores!
 
Uma voz mais masculina de imediato colocou as tropas
em sentido. Parecia uma verdadeira máquina pronta à
concretização de qualquer ideia ou vontade.
 
- QUATRO? És tu? - perguntou a TRÊS.
 
Mantendo o seu ar de espanto...
 
 
- Eu já tinha ouvido falar de ti. Do teu porte forte,
corajoso, dedicado e pronto a assumir
responsabilidades em prol de um ambiente mais
seguro e estável.
 



 
- Estou tão feliz por te ver. Conta-me: o que vieste cá
fazer? Vens para ficar?
 
E a voz forte respondeu:
 
- Venho para trabalhar e ajudar. "Digam-me o que
fazer senhores!" - voltou a afirmar.
 
A TRÊS falou do QUATRO à DOIS e ao UM. Contou-lhes
da sua capacidade notável de trabalho, dedicação,
organização e disciplina. Falou-lhes de tudo o que já
havia construído noutros mundos e de como consegue
erguer qualquer estrutura, desde que assim deseje. No
final, a TRÊS mostrou-se apreensiva.
 
- QUATRO, és muito bem-vindo e em nome de todos
expresso a nossa felicidade por este encontro.  Peço-
te, apenas, que te lembres que nem só de trabalho e
responsabilidades a vida é feita. Lembra-te que é com
os momentos de prazer e felicidade que afinamos os
motores, recuperamos energia e damos sentido a tudo
o que semeamos.
 
- Eh lá! Até ficaste mais séria desde que eu cheguei.
Onde está a tua alegria contagiante? Vou precisar dela.
- disse o QUATRO com um sorriso metálico.
 



 
- Achas mesmo que me esquecia de como somos
perfeitos na soma do que cada um tem de melhor? 
 
Entusiasmado, avançou:
 
- O UM é um líder nato e aponta caminhos como
ninguém. Como está sempre um passo à frente é o
melhor para nos antecipar cenários. 
 
- A DOIS representa o verdadeiro espírito de parceria.
Relembra-nos da importância do silêncio e de nos
colocarmos no lugar do outro. Ninguém melhor do que
ela para espelhar cada uma das nossas características e
com isso aprendermos a gerir emoções.
 
- Tu TRÊS... Tu és a alma da festa. Tu cativas, inspiras e
és a representação do que de mais belo nós
conseguimos criar. O que faríamos sem o teu bom
humor e as tuas ideias em tons de arco-íris?
 
- E eu sei que consigo concretizar tudo o que idealizas,
tudo o que a DOIS sente e refina e tudo o que o UM
antecipa nos seus rodopios constantes.
 
- Nós somos PERFEITOS. Temos nota 10 a tudo o que
fazemos quando nos comprometemos com o nosso
melhor. 
 



 
A menina, atenta a cada encontro, finaliza a primeira
parte do conto:
 
- Um avanço e uma paragem... Uma ideia e uma nova
ancoragem! São mesmo perfeitos estes quatro, ou não
fossem eles filhos do nada que se transforma em tudo.
 
E a cantarolar e a rodopiar....
 
- "ZERO is my new HERO."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUEM VEM LÁ?
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