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Prefácio

A criAção
Houve um tempo em que Deus não era deus de ninguém. Não 
havendo, ainda, criatura alguma para adorá-lo ou temê-lo, Deus 
só era deus de si mesmo. Pois nada havia no universo, a não ser 
Ele próprio. Houve, é certo, a partir de certo instante, os Anjos e 
o Caos, tão antigos que preexistiram ao mundo, mas não a Deus, 
que é anterior a tudo. Pois somente Deus é eterno. Somente Ele 
verdadeiramente É, para trás e para diante, antes de tudo e para 
além de qualquer coisa.

Para sermos mais exatos: Deus era Deus, mas não ainda o 
Senhor – pois, para que haja um senhor, é preciso que haja um ser-
vo. Não sendo assim, Senhor de quem Ele seria? Deus, contudo, 
já era, desde sempre, Todo-Poderoso. Porque fazer e desfazer – ou 
mesmo deixar de fazer – para Ele é sempre e tudo o mesmo. 

Sendo, então, Todo-Poderoso, houve um instante indetermi-
nado no qual Deus, decidido a fazer uso de seu poder absoluto, quis 
que houvesse no universo algo mais além de si. Algo que estivesse 
submetido a Ele e ao qual pudesse retribuir a adoração, cumulando-
-o de bênçãos. Deus começava, então, a tornar-se também o Senhor, 
ao expressar o seu incomensurável poder. E foi assim que o Senhor 
Deus, a partir desse instante maravilhoso, começou a criar.

Imensa treva preenchia o vasto abismo que era então nos-
so planeta, enquanto o espírito de Deus pairava livremente sobre 
as águas. Fazendo uso pleno do seu Verbo vivificante, Ele disse 
com voz cheia de autoridade: “Haja luz!” – e houve a luz. Depois 
de apreciar o resultado, e de chamar “dia” ao período luminoso e 
“noite” ao período obscuro, Ele sentiu-se satisfeito. E esse foi o 
primeiro dia da Criação. 

Depois o Senhor Deus disse: “Haja uma cobertura, para que 
as águas de cima estejam dispostas sobre as águas de baixo”. E a 
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esta cobertura anil, que separou as alturas do baixo, Ele chamou 
de “céu”. E esse foi o segundo dia da Criação. 

Depois o Senhor Deus disse: “Haja um recuo das águas de 
baixo, até que fiquem descobertas grandes porções de solo seco – 
eis que o seco será, doravante, a antítese do úmido”. E à porção 
molhada chamou “mar” e à seca, “terra”. Isto feito, sentiu-se no-
vamente satisfeito. Mas indo mais adiante, o Senhor Deus ainda 
disse: “Haja um imenso tapete verde estendido sobre a terra e uma 
miríade de árvores plenas dos mais diversos e coloridos frutos. E 
que esses frutos sejam dotados de árvores em miniatura, chamadas 
‘sementes’, as quais, retornando à terra, façam brotar outras árvo-
res de sua mesma espécie e estatura”. E tudo saiu tão perfeito que 
o Senhor Deus sentiu-se novamente satisfeito. E este foi o terceiro 
dia da Criação. 

Depois, Deus disse: “Haja pontos luminosos sobre o céu 
noturno, para que eles ponham diferença entre a noite e o dia”. 
E assim foi feito. Mas Deus foi ainda mais além, ao criar dois 
grandes luzeiros, um para iluminar o dia e o outro para amainar 
a treva da noite. (E se já antes havia criado a Luz, nem por isso 
Deus foi redundante, pois ninguém há que saiba qual intensidade 
tinha aquela Luz primeira, ou mesmo a que Luz específica Ele se 
referia.) Ao farol do dia o Senhor Deus chamou de “sol”, e ao farol 
da noite chamou de “lua”, os quais haveriam de servir também 
de marcos fixos para o calendário, com seus dias, meses e anos. 
Houve, como se vê, motivos de sobra para que Deus se sentisse 
novamente satisfeito. E esse foi o quarto dia da Criação. 

Depois, o Senhor Deus disse: “Haja vida sob e sobre os ma-
res”, de tal sorte que o ar e o mar se viram infestados de seres vivos 
dotados de respiração. E como pela primeira vez se visse diante 
de seres vivos, dignou-se a lhes dirigir a sua bênção, expressão 
mais suave do seu divino Verbo: “Espalhem-se e multipliquem-se 
à vontade sob os mares e sobre os ares”. E esse foi o quinto dia da 
Criação. 

Depois o Senhor disse: “Haja vida também sobre a porção 
seca – antítese da úmida –, e que ela se manifeste em diferentes 
espécies, e que estas se reproduzam com a mesma facilidade dos 
seres do mar e dos seres do ar!”.
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Surgiu, então, quantidade quase infinita de seres irracionais, 
de tão perfeita constituição que Deus se permitiu novamente de-
clarar-se satisfeito. 

Mas como este fosse o último dia antes do sétimo, e o Se-
nhor estivesse verdadeiramente entusiasmado, antes de ter encerra-
do a Criação resolveu ainda criar um derradeiro ser – o melhor que 
de suas mãos saísse –, ao qual deu o nome de Homem. Então, disse 
a si mesmo: “Seja ele feito à minha imagem e semelhança” – com o 
que, guardadas as infinitas proporções, temos hoje uma vaga ideia 
de como deve ser aquele que nos lançou à vida. E tão assemelhado 
a Deus saiu o Homem que Ele decidiu que àquele também cabe-
ria uma parcela de autoridade sobre o mundo. E foi assim que o 
Criador submeteu ao império do Homem todas as demais criaturas, 
tornando-o, destarte, também um pequeno senhor, guardadas as in-
finitas proporções. Para concluir a sua obra, Deus declarou que as 
ervas dos campos e os frutos das árvores passariam a ser o alimento 
único, tanto do homem quanto dos animais, e depois, passando em 
revista tudo quanto havia feito, sentiu-se, pela última vez, plena-
mente satisfeito. E esse foi o sexto dia da Criação. 

Finalmente, chegou o último dia da Criação, que o Senhor 
Deus consagrou inteiro para o seu merecido descanso. 

E esse sétimo dia calmo e sereno e manso e infinitamente 
aprazível da Criação foi já, também, o segundo dia da conturbada 
história humana.

ADão E EVA
Deus havia, finalmente, concluído o nosso mundo. Durante seis 
dias – que os inimigos da concisão podem estender, à vontade, 
para seis imensas eras –, o Criador espalhara sobre a Terra toda a 
espécie de seres vivos ou inanimados. O mundo já era, portanto, 
uma festa da vida quando, no último dia da Criação – posto que 
o sétimo ele reservara para seu justo e merecido descanso –, o 
Senhor decidiu criar aquela que deveria ser a melhor de suas in-
venções: o Homem.
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– Que ele seja a coroa de mirto posta à testa de toda a Cria-
ção – disse o Senhor, decidido a superar-se em sua última obra. 

Deus tomou, então, um punhado de barro em suas mãos e 
pôs-se a modelar o novo ser. Sendo Ele próprio o modelo, além de 
artífice consumado, Deus não encontrou dificuldade alguma para 
dar à argila a sua forma definitiva. 

– Está feito – disse Deus, ao depor o pequeno e frágil ser de 
volta ao leito da terra. – Eu o chamarei de “Adão”, em homenagem 
à sua mãe.

Como em todas as coisas perfeitas, havia aqui um toque 
de feliz e adequada simplicidade, pois “Adão”, em hebraico, quer 
dizer “barro”, ou “pó”.

Adão, entretanto, ainda não passava de um boneco de car-
ne e osso, jazendo aos pés de Deus, a dormir o sono profundo da 
não existência. Suas feições, que chamaríamos, em outras cir-
cunstâncias, de “serenas”, não traíam aqui o menor sinal dessa 
emoção. Pois, ao contrário dos mortos, que, por terem provado 
um dia da serenidade, podem reter eventualmente em sua der-
radeira máscara os traços que essa suave emoção um dia lhes 
imprimiu, Adão ainda não havia experimentado emoção alguma, 
sendo o seu rosto a mais perfeita representação da inexpressivi-
dade humana.

Deus, então, tomando do corpo inerte de Adão, suspen-
deu-o até o seu divino rosto, soprando em seguida sobre suas 
narinas o seu hálito divino. Adão, sentindo o sopro invadir cada 
célula do seu corpo, teve um ligeiro estremecimento. Deus, ven-
do que era o bastante, recolocou o homem de volta ao leito de 
sua mãe. Adão remexeu-se sobre o solo, como quem desperta do 
melhor dos sonos, e depois lançou para os lados os seus braços, 
num gesto quase igual ao do nosso moderno espreguiçar. Em 
seguida seus olhos abriram-se e ele viu-se frente a frente com 
o Criador.

– Quem sou eu? – perguntou ele, que já nascera com o dom 
da fala e do raciocínio. 

– Tu és Adão – disse Deus.
– E tu? – disse o primeiro homem.
– Eu sou quem sou.
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Adão compreendeu isto imediatamente, pois dentro de si 
circulava o hálito divino, que lhe dava o conhecimento imanente 
do seu Criador.

Dizer-se que Deus não tinha, então, nenhuma expectativa 
quanto às primeiras reações de sua nova criatura é dizer também 
que nada se conhece sobre Ele. Apesar de onisciente, o Criador 
acompanhava a evolução de sua obra com os mesmos sentimentos 
de expectativa que acometem a todo verdadeiro artífice. Além do 
mais, Deus defrontava-se com a maravilhosa novidade de, pela 
primeira vez em toda a sua existência, poder trocar palavras com 
um ser dotado, tal como Ele, de raciocínio e capacidade de arti-
culação.

Adão, que até então estivera de joelhos, em muda reverên-
cia ao Criador, quis ficar em pé, e para tanto apoiou-se sobre seus 
quatro firmes e sólidos membros.

– Não – disse Deus, com um suave balançar de sua divina 
cabeça.

Na verdade nem teria sido preciso o alerta divino, pois logo 
Adão percebeu que para ficar em pé duas pernas só bastavam.

– Vê, tudo isto é teu – disse Deus, com satisfação.
Os olhos de Adão vagaram ao redor com infinito deleite. 
– É tudo maravilhoso, meu Pai! – disse o Homem, extasiado.
– Mas existe ainda um outro lugar – disse Deus. – Um lugar 

muito especial que será a tua morada principal.
“Um outro lugar?”, pensou Adão, algo intrigado. 
Deus o conduziu até lá, por entre veredas amenas. 
– Aqui está o Jardim do Éden, lugar que criei especialmente 

para ti – disse Deus, mostrando uma espécie de oásis, que conse-
guia ser ainda mais delicioso do que o restante da Criação. Além 
da exuberante vegetação, Adão teve sua atenção despertada por 
um grande manancial de água, formado por quatro braços, que 
irrigava o Jardim, tornando-o sempre fresco e vicejante.

O Éden era, na verdade, uma espécie de morada de campo 
de Adão, o local mais aprazível de todo o universo, do qual ele 
deveria cuidar e preservar. 

– Daqui sairá o teu sustento – disse Deus, mostrando ao 
Homem campos abundantes e férteis, aos quais as sementes, 
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espargidas generosamente pelo vento, depositavam-se sem o au-
xílio do homem, fazendo brotar, em muito pouco tempo, os mais 
perfeitos grãos.

– E o que devo fazer para ser digno de tantas benesses? – 
inquiriu Adão, ligei ramente apreensivo.

– Nada, pois são benesses – respondeu o Senhor. – No Éden, 
tu estás isento de trabalho.

– Trabalho? O que é isso? – disse Adão, que tivera o doce 
privilégio de nascer sem essa noção.

– É tudo quanto fiz nestes seis últimos dias – respondeu o 
Criador. – Mas tu, meu filho, dele estás dispensado, eis que sou 
um Deus bom e generoso. Tudo quanto exijo em troca de minha 
liberalidade é a tua mais honesta obediência. 

– Oh, meu Pai, quão pouco pedes em troca de tão vasta bên-
ção! – disse Adão, reconfortado. Afinal, que fardo representaria 
obedecer a um Deus tão amigo e generoso?

Deus continuou a mostrar a Adão todos os recantos do 
Jardim, até que este deparou-se, subitamente, com um muro esver-
deado, ao centro do qual despontava um enorme portão.

– O que há por detrás dele? – disse Adão, curioso.
– Ainda não é hora de saberes – disse o Senhor, de maneira 

algo enigmática. 
Na verdade, antes disso, Ele tinha uma coisa mais importan-

te a comunicar ao seu filho. 
– Ouça antes o que tenho a te dizer – disse Deus.
O Homem apurou os seus ouvidos.
– Não me agrada a ideia de que estejas só, mesmo num lu-

gar tão aprazível – disse Deus, com ar austero.
– Mas não estou só, meu Pai – disse o homem. – Tua com-

panhia me é mais que suficiente. 
– Não, tu precisas de outras companhias, além da minha.
Deus, então, chamou à presença de Adão todas as criaturas 

da Terra para que ele as conhecesse.
– A ti entrego a tarefa de nomeá-las uma a uma – disse Ele. 

 – Veja, aí está a primeira delas – disse Deus, chamando logo um 
animal de quatro patas, robusto e dotado de sólidos cascos. 
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– Verdadeiramente forte – disse Adão. – E seu olhar é muito 
manso.

– Que nome lhe darás? – inquiriu-lhe Deus. 
Depois de estar atentamente a observá-lo, Adão, como num 

estalo, respon deu:
– Boi! – disse ele, radiante. – Eu o chamarei de boi!
E ao ver a sua companheira, imediatamente acrescentou: 
– E ali está a vaca!
Adão repetiu muitas vezes os nomes, para testar-lhes a so-

noridade:
– O boi e a vaca...!
 Deus observava, deliciado, a alegria do filho – eis que sua 

alma, naqueles dias, estava feliz e sem travo algum de amargura 
–, enquanto os animais iam desfilando diante do primeiro homem, 
que nomeou-os um a um, numa distração que consumiu ainda o 
dia e a noite inteiros. No dia seguinte, Adão descansou, tal como 
seu Pai o fez – pois que era o sétimo da Criação –, retomando a 
distração no outro dia, no qual viu desfilar à sua frente tal número 
de seres diferentes, e mesmo extravagantes, que o tédio não en-
controu meios de insinuar-se em sua alma.

Mas, enfim, acabou-se o majestoso desfile, e com ele a dis-
tração. E finda a distração, Adão pôs-se a refletir. E refletindo che-
gou a uma triste conclusão, que é o prêmio habitual de quase toda 
reflexão.

– Senhor – disse ele, clamando por seu divino Pai. – Já estão 
todas as criaturas devidamente batizadas, e meu coração se regozi-
jou imensamente com isso.

– Muito bem – disse a voz de Deus, pois desta vez ele não 
estava à vista.

– Uma coisa, no entanto, ligeiramente me constrange – dis-
se Adão, timidamente.

– O Éden, por certo, não é lugar para tristezas – disse a voz, 
em meia-ad ver tência. 

– Oh, certamente que aqui sou imensamente feliz! – respon-
deu Adão, apressadamente. – E estou pronto a esmagar minha ligei-
ra contrariedade se isto te trouxer o menor aborrecimento.
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– Alegra-me muito escutar tais palavras, filho meu – disse 
Deus, e uma brisa forte soprou pelos galhos, arrancando das folhas 
uma espécie de suspiro. – Mas diga, afinal, qual era o motivo para 
a tua ligeira contrariedade.

– Eis o que se passa: constatei, depois de muito ver tão be-
los e variados animais, que quase todos eles traziam consigo uma 
espécie de cópia de si mesmo, e que isto parecia alegrá-los imen-
samente.

Uma nova remessa de brisa agitou o arvoredo, antes que a 
Voz soasse novamente:

– Verdadeiramente, agora estou aliviado – disse Deus, de 
maneira surpreen dente. 

– Algo te oprimia, Senhor? – disse Adão, sem entender.
– Era meu desejo que, vendo os animais aos pares, chegas-

ses tu também a desejar ter a teu lado a melhor companhia que ao 
Homem eu pudera dar.

– A melhor companhia, meu Pai, eu já a tenho.
– Guarda as tuas lisonjas, caro Adão, pois sei bem o quanto 

o teu coração me adora. Mas não é bom que o homem esteja só, 
sem a sua dedicada parelha. 

Adão sentiu que algo de muito bom estava se preparando 
novamente. “Que mundo...!”, pensou, eufórico. Primeiro o Éden, 
depois o soberbo desfile, e agora uma nova e deliciosa surpresa! 
Então a vida seria sempre isto, uma sucessão de surpresas maravi-
lhosas, encadeadas umas às outras?

Adão, então, decidiu nesse momento dar adeus, de uma vez 
por todas, à pequeníssima nostalgia que às vezes ainda sentia do 
sono sem sonhos que antecedera o seu nascimento. (Naturalmente 
que em momento algum declarara tal sentimento ao Senhor, pois 
conhecia o alto teor de ingratidão que ele encerrava.)

– O que farás, Senhor, para que eu me torne ainda mais feliz?
Sem nada dizer, Deus Todo-Poderoso tomou Adão em suas 

mãos e depositou-o outra vez sobre o leito de sua mãe terra. De-
pois, fazendo com que o filho caísse num estado próximo à letar-
gia, aproximou suas miraculosas mãos do seu flanco esquerdo.

Adão, mergulhado numa espécie de sonho divinal, sentiu 
que algo penetrara o seu flanco, provocando uma sensação invasi-



17

Prefácio

va, porém nada dolorosa, eis que naqueles dias a dor estava exila-
da de toda a Terra. 

Com a visão turva, o primeiro homem viu nas mãos de Deus 
um pequeno osso, gotejante de um estranho líquido escarlate. Per-
cebendo que aquilo fora retirado de dentro dele próprio, Adão le-
vou inconscientemente a mão ao local onde sentira o contato e 
pôs-se a apalpar. Sim, algo faltava, um pouco abaixo do seu braço. 

E então Adão adormeceu profundamente. 
Quando acordou, a tarde já avançara. Sentando-se com al-

guma dificuldade, Adão procurou pelo Senhor, mas não o avistou.
– Senhor Deus...! – clamou, algo inquieto.
Não houve resposta. 
Curioso, percorreu algumas veredas do Jardim, até escutar o 

ruído de passos por detrás de uns arbustos altos. Acostumado aos 
passos firmes de seu pai, Adão estranhou. Pareciam mais os passos 
de uma delicada corça. 

– Quem está aí? – perguntou, em excitante expectativa. 
Então, surgindo num repente, apresentou-se diante dos olhos 

a figura de um ser, à primeira vista, muito parecido consigo.
Adão, intrigado, mirou a criatura longamente. Bem obser-

vada, ela não era exatamente idêntica a si mesmo (Adão, natu-
ralmente, já conhecia sua própria figura, depois que estudara o 
seu corpo, em pé, diante das águas paradas de um lago). O rosto 
dela, por exemplo, apesar de glabro como o seu – pois Adão não 
tinha barba e apresentava bem poucos pelos sobre o corpo –, ti-
nha o formato mais ovalado. Suas feições, bem mais delicadas, 
denunciavam uma natureza diferente. Mas as maiores diferenças 
começavam logo abaixo do pescoço. Seus ombros, infinitamente 
mais delicados – os quais, comparados aos de Adão, pareciam ver-
dadeiramente frágeis –, recebiam uma digna e espetacular com-
pensação apenas alguns dedos abaixo.

“O que são aqueles dois belos gomos proeminentes?”, pen-
sou, estupefato. 

Adão abaixou instintivamente os olhos para o seu próprio 
peito, alisando-os. Depois mirou outra vez aquelas duas protube-
râncias inacreditavelmente firmes, em cuja frente equilibravam-se 
duas pontas rosadas. “Agradam-me infinitamente!”, pensou ele. 
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Depois, descendo alucinadamente, percebeu o contorno 
perfeito de um ventre, que parecia ter sido moldado pelas mãos 
do mais fino dos oleiros. Como num despenhadeiro, entretanto, 
aquelas formas deslizantes mergulhavam num pequeno triân-
gulo aveludado. Adão, abaixando novamente o olhar, percebeu 
que aqui havia uma diferença verdadeiramente importante. Esse 
pequeno (mas fundamental) mistério, entretanto, ele decifraria 
mais adiante. Agora ele estava decidido a estabelecer um contato 
maior com a encantadora criatura.

– Quem é você? – perguntou ele, com uma nota indis farçada 
de nervosismo. 

– Sou aquela que nosso Pai destinou para ser sua compa-
nheira – disse ela, com uma voz suave e um brilho nos olhos que 
fizeram Adão experimentar uma sensação deliciosa e até então ja-
mais sentida.

Os olhos dela desceram, e desta feita foi ela quem pareceu 
ligeiramente intrigada.

– Sou uma mulher – completou ela, com as duas mãos 
entre laçadas às costas.

– Mulher! – disse Adão. – Mulher... mulher... mulher...!
Mas ele sabia que aquele não era, ainda, o seu nome pes-

soal, e que a ele certamente caberia novamente nomear um novo 
ser – o melhor de todos eles!

– Eva! – disse ele, noutro repente, pois que agora estava 
realmente preparado.

E não escolheu mal, pois que Eva queria dizer “vida”.
Adão aproximou-se mais dela, e pela primeira vez na história 

da humanidade um homem abraçou uma mulher. Não foi um abraço 
fervoroso, mas delicado, que lhe provocou de novo a mesma sensa-
ção gostosa, e uma renovada surpresa em sua companheira.

Depois de estarem sós por um longo tempo, escutou-se no-
vamente a voz do Cria dor.

– E então, Adão, gostou da sua companheira?
O Homem ergueu a cabeça para o alto e exclamou, verda-

deiramente feliz:
– O Senhor é infinitamente generoso, eis que me deu o mais 

belo dos presentes! Agora tenho a certeza de que nada mais há de 
perturbar a minha felicidade!
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Um silêncio misterioso, no entanto, pareceu indicar que ain-
da não era exatamente assim.

– Por que silencia, meu Pai? – disse Adão.
– Só dependerá de ti, e de tua companheira, para que a feli-

cidade de vocês seja sempre isenta de qualquer mácula.
– Como assim? – disse Adão, novamente um pouco apreen-

sivo.
– Desde hoje o Bosque das Duas Árvores está aberto ao 

acesso de vocês – disse Deus, mudando o tom paternal da voz para 
um tom algo severo.

Imediatamente Adão lembrou-se do muro e do imenso por-
tão negro.

– O que esconde esse bosque, capaz de macular a nossa 
felicidade?

– Lá estão duas árvores, repletas de apetitosos frutos – disse 
Deus. – A primeira é a Árvore da Vida; dela poderão comer os 
frutos sempre que quiserem. Mas a segunda, a Árvore do Conhe-
cimento do Bem e do Mal, desta não deverão jamais se aproximar, 
sob pena de minha ira.

Ira! Pela primeira vez Adão escutava da boca de seu pró-
prio Pai esta palavra curta, porém terrível.

– O que é “bem” e “mal”? – quis saber Adão.
– Muito me desagrada ouvir tal pergunta – disse Deus, em 

tom de censura. – Isto significa que a tua alma já se inclina a pro-
var do amargo fruto. Pois saibam que se desta árvore comerem 
um único fruto, estarão irremediavelmente condenados a morrer 
– disse o Senhor, de maneira categórica. 

– Morrer? – disse Adão, levando outro susto. – O que é isso, 
divino Pai? 

– Equivale a cessar de existir – disse o Senhor.
– Oh! Voltarei, então, a ser o que era antes de nascer?
– Assim será.
Adão lembrou-se quase involuntariamente da blasfema nos-

talgia, antes de afirmar a si mesmo que não tinha mais vontade 
alguma de voltar a desfrutar daquele longo sono sem sonhos. Mes-
mo com o acréscimo desagradável que o Éden sofrera com a in-
trodução da apreensão, ainda assim valia mil vezes mais continuar 
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vivo, agora que, além da Presença divinamente zelosa, ainda pos-
suía a companhia inestimável de sua encantadora companheira.

– Como saberemos diferenciá-las? – quis saber Eva, que 
parecia a mais curiosa.

– A Árvore da Vida é luminosa, banhada sempre pelos 
raios do sol – disse o Senhor. – Já a Árvore do Conhecimento do 
Bem e do Mal está imersa na penumbra, embora possa parecer 
tão atraente. 

– Mais do que a própria Árvore da Vida? – perguntou Adão.
– Depende da inclinação de cada um – disse Deus, laconi-

camente. – Mas fazem perguntas demais, e isto já é um mau sinal, 
pois não lhes disse anteriormente que o fruto desta árvore é tão 
somente a morte?

Dito isto, o Senhor retirou-se, sem mais nenhuma palavra.
– O que lhe parece tudo isto? – disse Eva, voltando os olhos 

para Adão.
– Melhor esquecermos as tais árvores e seguirmos felizes 

com nossa vida – sugeriu Adão, numa frágil tentativa de afastar da 
mente tais cogitações.

Mas Eva estava inquieta: como poderia continuar feliz, es-
tando intranquila? Pode alguém ser feliz sob uma ameaça perma-
nente, capaz de destruir uma vida inteira de felicidade? 

Eva perdera para sempre a tranquilidade. A perda da ino-
cência, contudo, teria de esperar ainda mais um dia.

Eva dormiu muito pouco durante a noite. Nem bem o dia 
clareara e ela, a pretexto de um passeio, separou-se de Adão, ru-
mando para o Bosque das Duas Árvores.

Atravessando um pequeno vale, cuja vegetação rasteira ti-
nha a maciez de um tapete, Eva desfilou diante de uma natureza 
em estado de absoluta inocência. Animais das mais diferentes es-
pécies passavam uns pelos outros, para mais um dia de existência 
amena e despreocupada. Iam em busca de sua primeira refeição, 
farta e pura, pois naqueles dias dourados nenhum havia ainda que 
se alimentasse da substância de outro. Era assim que se podia ver 
os animais que a zoologia dos dias de corrupção haveria de cha-
mar de “predador” e “presa” indo juntos colher no solo e nas ár-
vores o alimento inocente e abundante. Embora ocupada com seus 


