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Reunião de contos

Rafael Assis



Prefácio, do autor 

Reconheço como é  pedante  que eu queira  aqui  lançar  esta

reunião sem que eu tenha ao menos a pachorra de convidar um

terceiro para que bem de mim fale. Pensei em alguns nomes mas a

todos  preferi  não  incomodar.  Talvez  se  possa  julgar  nisso  dois

deméritos: Ou não tenho culhões ou falta-me confiança.

Ambos  seriam  amortizadores  no  desejo  dos  leitores  em

prosseguir na leitura. Por isso mesmo estou aqui usando palavras

mais  carregadas  e  tento  passar  ares  de  uma  pretensa

intelectualidade, para ganhar a vós na garbosidade que os tempos

atuais exigem para esconder as falhas – até mesmo as da simples

ausência de um revisor.

Ora,  aqui  estou  de  novo  me  desculpando  antes  me  sejam

apontados os erros, como se estivesse os dissuadindo de ir ler os

contos  que  se  adiantam.  Mas  é  assim também que  mandam os

conselhos de marketeiros de internet  –  uma profissão temporária

que também possuo, para pagar as contas, nos horários vagos em

que não estou cuidando de uma pequena mercearia.

Melhor  seria  se  eu  os  proibisse  de  ler  estes  contos,  quem

sabe? Fazer uso de uma psicologia reversa inaplicável e que deve

soar  como  insulto  aos  estudantes  de  psicologia  sérios.  

Mais escusas. Como posso convecê-los a seguir na leitura?



Já sei,  com tudo até aqui  mostrei.  Um bom senso de ritmo,

uma escrita  sincera  e  quando possível,  bem humorada.  É o  que

ofereço. 

Rafael Assis



Bicho da Carneira

Caella  nunca foi  um projeto  que eu  pretendia  publicar,  pelo

menos  não  até  meados  de  2015.  Antes  disso,  minha  grande

pretensão  como  lançamento  eram  as  histórias  do  Bicho  da

Carneira, história tradicional do norte de Minas, na cidadezinha de

Pedra  Azul.  Trata-se  de  uma  história  de  um genuíno  lobisomem

brasileiro,  sem as influências  européias  neogóticas  do século  XX

nem do tradicionalismo da versão portuguesa do mito.

É genuíno pois tem uma origem pura no terror das pessoas de

um vilarejo diante de um acontecimento. Um homem morto tem seu

tumulo  violado  (por  razões  fisico-naturais  ou  da  docomposição

biológica)  e  a  explicação  se  dá  de  imediato.  Claro,  dentro  de

contextos que remontam a problemas sociais da época, nesse caso

a xenofobia e o antisemitismo. 

A ideia que tive era usar esse personagem (que eu considerava

um achado pessoal – que tolice) para monstar encontros com outros



personagens do “folclore brasileiro”. Com o tempo e as pesquisas,

bem como  conversas  com outros  autores  e  mergulhos  na  teoria

social e nos estudos de antropologia, percebi muitas incertezas em

mim que fizeram com que eu abandonasse (por  hora)  o  projeto,

praticando  um  pouco  em  narrativas  construidas  inteiramente  por

mim: Caella. 

Ainda assim, creio que é possível encontrar algum valor nesses

contos que estão dispostos de maneira temporal não linear. Passa-

se  aqui  pelo  encontro  do  bicho  da  cernaira  com  um  lobisomem

europeu,  seu  encontro  com  a  figura  tradicional  indígena  (O

Mianiquê-Teibê) que muito tempo eu imaginei ser uma criação de

Mario de Andrade e que foi  definidora no meu pensamento sobre

como  essas  histórias  podem  representar  ao  mesmo  tempo

preservação e apagamento. Ha também histórias contemporâneas

de  bruxas  new  age  e  um  pouco  de  reflexão  acerca  dos  povos

originários e dos abusos aos povos escravisados.

Tudo  sem  a  pretensão  de  mergulhar  nesses  temas.  Na

verdade, muitos contos aqui são apenas cenas.  



Dois Lobos

Eu digo O lobo porque todos os lobos não são sempre do mesmo tipo.

Existe um que é manhoso, macio, sem fel, sem furor. (…) Atenção!, que estes

lobos melosos são sempre os mais perigosos.

— Perroult, 1987

Ouvi certa vez de uma menina que o logro gemido do Acauã é

proteção nas tardes em que se finda a semana e nas quais a lua de

eleva mais gloriosa no céu. Engana-se quem pensa que um homem

se torna um lobo em razão da lua cheia.  A isso ele  se submete

apenas se acreditar. Mas a verdade é que a lua é sinal da noite e

chegando ela,  me agarro  a qualquer  guardião que seja,  pois  em

terras como Brasil onde nos foram usurpadas a fé, a lei e onde o rei

pouco  se  importa,  restam  a  nós  mesmo  nossa  proteção.  Agora,

seguia eu pela estrada, com Antero e o sacerdote, pela estrada que

seguia para fora da cidade.  Já houve o tempo em que todas as

estradas eram apenas trilhas, mas mesmo cheias de mato alto, se

via as encruzilhadas.

Estávamos no bar, eu e o médico, o advogado e uns senhores

de  terra.  Falávamos de  gado,  de  uma doença  que  os  acometia.

Quando chegou um homenzinho miúdo, pedindo ajuda. Dizia ele que

sua esposa havia rompido o resguardo, pois ouvira um ataque de

lobisomem aos bezerrinhos.



— Já topei com muitos em Pernambuco! — Dizia um boiadeiro,

quando o médico acompanhava Antero.

Disso  passaram  três  dias.  O  homem  que  tinha  voltado,

perguntando se o médico havia voltado. Na negativa, pediu por um

santo  homem e também convenceu  a  mim,  pela  minha  fama de

valentia.  Não digo que não creio em homens lobo,  visto a minha

própria maldição. Mas lobisomem que eu conheço não fere gente,

nem ataca antes do dia sexto da semana. Por isso, por motivo de

curiosidade, que me meti a fazer essa visita. Antero tinha certeza

que seu novo funcionário, um português degredado era o culpado

pela sina de sua casa.

—  Diga-me,  Oliveira.  Este  é  um  ofício  dos  que  costuma

prestar?

O padre, Dom Carvalho, que se igualava comigo no sobrenome

arbóreo, tinha para mim suas ressalvas.Mas sabia que em materia

de espírito,  demônio ou encantado eu dava jeito  no  problema. E

mesmo que pudesse me entregar ao Santo Ofício, de pouca valia

teria. Cabia mais ter um bicho como eu pra lidar com aquilo que sua

fé não podia.

— Não tenho oficio, padre. Sou errante como Cristo.

Apressei minha mula, vendo de longe a casinha de Antero. Não

queria ouvir a resposta que receberia pelo desaforo. A fazendinha

era simples, com uma horta farta diante de um casebre de pau a

pique.  Além das lamparinas na porteira  e  na  entrada da casa,  a



escuridã já tomava o pasto já que a noite nublada escondia a rainha

da noite.  Não demoramos a chegar  e eu pude ouvir,  mesmo um

tanto distante, o gado se assustando com a minha presença.

— Onde ele está? — Perguntou o padre ao fazendeiro.

— Deixei ele amarrado naquela ávore senhor. Havia posto ele

na casinha, mas o desgraçado se soltou. Meti  nele uma barra de

ferro, que é arma do Senhor, e o amarrei com água abençoada.

— E quem foi que abençoou?

Antero não respondeu, só abaixou a cabeça. Tinha medo de

dizer  o  nome  da  benzedeira  que  havia  pedido  por  indicação  do

advogado. O homem rico podia ser herege, não seria excomungado,

mas um fazendeiro  de  poucas posses,  que não ajudava a  igreja

como o “doutor”…

Chamar-lhe a atenção era pior que invocar o diabo, e eu teria

ouvido  um  monte  se  não  fosse  o  som de  um balaço.  Um  vulto

passou correndo, assustando as mulas e o cavalo, por puro hábito

eu me pus no encalço e agarrei o miserável nos meus braços. Senti

nele o cheiro que me prevenia e fazendo muita força o coloquei no

chão e me dobre sobre ele como um laço.

Era um lobo, eu sabia. Um lobo bravo. Mas em pele de gente

ainda. Mesmo no escuro, vi seus olhos. Não olhavam pra mim, mas

sim pra cima. Suplicava com os olhos pela lua que não vinha. O

coloquei  pra  dormir,  apiedado  da  sua  sina.  Quando  acordou



estavamos no quartinho, os quatro. Antero garantiu que sua mulher

dormia.

— Onde está o médico. — Inquiriu Dom Carvalho.

— E sou eu guardião dos seus, para que saiba? — A pena que

seus olhos me trouxeram foi-se embora ao ouvir sua voz homicida.

Neste momento, eu não podia mais negar o que aconteceria.

—  De onde vens? De portugal?— O homem espreguiçou os

ombros, que estavam livres da corda em que o amarramos, e deu

uma boa olhada no padre, com olhos que riam-se dele.

— Vim de rodear a terra e passear por ela. — Dom Carvalho

sacou um chicote.

— Bom padre, se acalme. — Eu disse.— Assim como eu este

homem não se incomoda em praguejar, mas se você o atacar, creio

que ele espera por isso. — O padre não me dava atenção. — O

senhor sabe o que acontece com quem, batendo em um lobisomem,

se suja com seu sangue?

Antero  fez  o  sinal  da  cruz  e  o  homem amarrado,  chamado

José, ou assim ele mesmo se chamava, riu bem alto.

— Pois bem, direi a vocês. Vim do reino de Preste João e lá

vivi e tive filhos e filhas. Ao meu último filho chamei Alfredo e ele logo

há de chegar.

— Logo coisa alguma. — Vociferou o padre. — Tu e os seus

são monstros.



— Ora, e não foi Santo Agostinho que disse que os monstros

são também filhos de Deus?

A provocação funcionou e estalando o chicote no ar o couro

desceu, parando sobre minha mão no interposto.

—  Oliveira, seu diabo…. — Não preciso dizer que mais uma

vez não esperei pelas palavras do padre. Afiando as unhas da mão

direita,  libertei  o  homem que  correu  pra  fora.  Puxei  o  chicote  e

rodopiando, lencei a cadeira do cativo sobre o padre e Antero.

Corri para fora. A lua estava alta e um vulto corria tropego, ora

em duas, ora em quatro patas. Apesar da hora alta da noite, ouvi um

canto de ave de rapina. Puxei minha espingarda e o atingi antes de

sair da campina. O estampido fez-se ouvir com um bater de asas e

de  cascos,  depois  balidos  e  por  fim o  silêncio.  Os  dois  homens

vieram atrás de mim, o padre enfurecido.

— Ao menos pôs fim nele? — Perguntou e eu assenti. — Este

tipo de homem lobo não é daqui.

— Não, os lobos daqui são dóceis e calmos. Vivem tranquilos

nos planaltos. Esse homem era de portugal e lá os lobos são mais

selvagens e também mais gonrados. — Respondi.

—  Que fascinação com lobos. — Disse fingindo não saber o

que eu sou e fiz. — Parece até com Roma antes da salvação.

Eu sorri.



— Não me culpe só, o mal é todo nosso, que espalhamos para

esta terra, no sangue e nas grandes botas dos banderirantes, todos

os flagelos da Europa.

Antero,  voltando de ir  pegar uma pá na porta,  perguntou se

estaria terminado.

—  Não sei amigo, ele disse que viriam seus filhos. Mas não

temo tanto a maldição de um lobo.

Vendo onde a conversa ia dar, o padre se afastou para fazer

uma prece.

— Vamos enterrar o corpo e rezar.

— Por ele? — perguntou o fazendeiro.

— E por nós, pelos que virão. — O homem me olhava — Não

se engane, a maldição do lobisomem é terrivel para quem sofre dela.

Mas o verdadeiro perigo em tornar poderoso como um animal aquele

que já é um monstro como gente.— Eis que olhei e vi Dom Carvalho,

com a lua clara ele podia ver o corpo do homem e sorria com os

mesmos dentes homicidas que o lupido quando vivo exibia. — Para

estes, é preciso ser esperto e gentil. Até que a hora chegue.



Joaquim, a besta

Contam  que  lá  pras  terras  da  Bahia,  havia  um  senhor  de

escravos chamado Joaquim das Batatas. Pense num homem ruim,

esse fugia de qualquer imaginação. Não era só ruim, era o próprio

demo encarnado.

É o que diziam do diacho.

Pra se ter uma noção, teve uma certa que o desgramado 

descobriu uma preta da casa que esperava criança. Todo mundo na 

fazenda sabia de quem era. Inclusive D. Dolores. Se foi por 

exigência dela – que se também não era o demo pelo menos tinha 

feito o pacto por casamento- ou por própria alegria de tirar o couro 

da coitada, ninguém sabe. O que se sabe é o que eu vou te contar a 

seguir.

Joaquim das Batatas mandou colocar um mastro grande na porta da

fazenda, desses com que se faz amarrar jumento pra não fugir, e 

contratou dois homens fortes, jagunços do sertão.

Botou a menina, que se chama aqui Margarida mas que tinha nome 

de verdade por Abiona, amarrada no poste com uma corda grossa e 

os dois homens fortes a puxar um de cada lado. Apertaram tanto a 

coitada que ela pariu o menino morto ali mesmo e depois morreu, 

encomendando a alma a não se sabe quem.

Chamaram o menino morto de Abidugum e ele foi importante em 

outra história adiante.



A maldade de Joaquim não tinha limites e um dia ele pegou um 

negro fugio roubando comida na cozinha. O senhor de escravos 

andava sempre com uma espada à mão e com ela obrigou o coitado

a entrar no forno. A casa cheirou a carne queimada por uma safra 

inteira. Acontece que esse negro fugido não era qualquer um, e tinha

ele sim uma boa encomenda da alma. Ninguém na fazenda diz 

quem foi buscar seu Joaquim, mas todo mundo diz que não passou 

nem quinze dias pra ele desencarnar.

Era costume da família enterrar os coisa ruim, um por um na própria 

fazenda, nos fundos perto do resguardo dos negros. Quando 

puseram o corpo no chão, ele não tardou nem uma tarde pra 

começar a mexer na terra. Tem quem conta que ouvia estalos ou 

sentia uns calores infernais brotando de lá.

A história correu e chegou na cidade um padre alto e magro 

com olhos fundos, acompanhados de seis frades capuchinhos. 

Traziam com eles uma gaiola grande de ferro e todas as outras 

bugigangas da igreja. Chegaram na fazenda e foram logo querendo 

saber onde aconteciam as diabruras. A familia não quis dizer, mas 

cativos atormentados mostraram a entrada do túmulo. Rezaram e 

jogaram água benta na terra revirada onde nenhuma grama crescia. 

E o padre mais alto abençoou uma ovelhinha branca e botou dentro 

da gaiola. Invocou a trindade e gritou bem alto o nome do 

desgramado:

— Joaquim, amaldiçoado! Vem aqui!



A D. Dolores saiu correndo reclamando do que acontecia no 

seu terreno, mas parou quando a terra se abrindo e chorou quando 

viu o que saiu dela. Era uma fera.

Tinha cascos de burro e dentes de onça, e três chifres na testa e 

asas mortas. O bicho rosnou ao ouvir o nome do Espírito Santo. 

Cheirou o ar três vezes e avançou contra o cordeirinho. O sangue do

bicho espirrou nas grades da gaiola revelando numa luz angelical 

várias orações entalhadas. Os capuchinhos com medo fecharam a 

porta da gaiola e prenderam o espirito de Joaquim.

Era mesmo o demo.

Dizem que o padre, que tinha vindo de Portugal inquisitar o 

Brasil jogou a besta no mar no meio das duas terras. Mas essa é 

outra história pra outro dia.



A descida de Laura ao Submundo

Laura era uma pessoa perfeitamente normal. Trabalhava, fazia

mestrado,  estava  cansada  dos  relacionamentos  e  queixava-se,  a

depender de que estação estivesse, do calor ou do frio. Teve um

ataque de pânico pela primeira vez, ou pelo menos aprendeu a dar

esse nome ao estado em que estivera pela primeira vez, quando via

tv.

Não sabia explicar o que havia acontecido, fato é que em meio

a uma reportagem sobre a guerra na síria, foi tomada por um dos

piores momentos que já passara em sua vida. Era como se o próprio

ar a fechasse num caixão. Como morava sozinha flat perto à praia

no  Rio  de  Janeiro,  teve  que  se  virar  sozinha  na  primeira  vez.

Conseguiu, e depois decidiu que conseguiria lidar sozinha em todas

as outras vezes. Sua família, que era Libanesa havia voltado para o

país de origem. Ela, que lembrava apenas do seu tempo passado no

Brasil, decidiu ficar. Tinha um bom emprego e se acostumara com o

lugar.

Sozinha no Rio de Janeiro, conviveu com sonhos esparsos que a

faziam acordar no meio da noite  cheia de suor.  Parou de ver os

noticiários. Pareciam ser gatilhos, evitava ver qualquer coisa que a

evocasse ao Oriente Médio.

“Isso já havia acontecido antes?”



Uma amiga do trabalho, Simone, que sempre se preocupava

com a jovem Laura que morava sozinha e sem família, indicou um

psicólogo de sua confiança, ex namorado de sua filha. Depois de

oito sessões, Laura admitiu que não se sentia melhor. O ex da filha

de Simone concordou. Indicou uma colega, talvez Laura se sentisse

mais a vontade em se abrir com outra mulher. Ela achou que ele

estava  certo.  Marcou  uma  consulta  para  daí  a  duas  semanas,

achando a voz da moça ao telefone – que bem podia ser a própria

psicóloga – cheia de doçura.

No  dia  agendado,  ao  chegar  ao  consultório,  encontrou  uma

mulher forte e alta. De cabelos cacheados e escuros como o céu

antes  do  amanhecer.  Sua  voz  não  era  doce.  Já  no  segundo

encontro, Laura percebeu que aquela terapia não iria longe. Não,

Laura percebeu que terapia nenhuma iria longe. A mulher de cabelos

escuros concordou.

“Olha,  eu  conheço  um  lugar.  Me  ajudou  muito  quando  tive

problemas com meu marido, mas não é nada tradicional.”

Àquela altura, Laura toparia qualquer coisa. E topou de fato, o

tal lugar era um centro que trabalhava com hipnotismo e regressão.

Um misto de psicologia e misticismo onde as pessoas pagavam para

ouvir o que queriam.

Laura foi até numa sexta-feira, o lugar era arrumado embora

não parecesse ter uma grande operação. Foi recepcionada por um



rapaz  bem  jovem,  de  óculos  redondos  e  enormes  e  um  cabelo

encaracolado cortado como manda a moda.

Ele explicou que ela deveria preencher o formulário de dados

médicos,  coisas  como  alergias  e  histórico  de  doenças,  e  lhe

entregou uma sacola com roupas cerimoniais que ela deveria usar.

Indicou o banheiro para que ela pudesse fazer a troca de roupas e

encerrou a conversa dizendo que a Dra. Mariana iria chamá-la pelo

nome na sala de espera.

Ao vestir as roupas, Laura deu-se conta do ridículo e sorriu.

Agora usava um vestido longo, mas fino. Parecia muito leve

como os roupões de hospital, mas era colorido e adornado em varias

cores.  Sentiu  cheiro  se  incenso,  mas não um incenso barato em

enjoativo  dos  que  se  compram  no  Mercado  Municipal,  tinha  um

aroma forte e antigo. Quase, apenas quase bíblico.

Ao sair  do trocador,  viu que Mariana estava lhe aguardando

apoiada na porta da sala de espera.

— Olá, eu sou a Dra. Mariana.

— Olá Mariana.

— Um dos agendamentos foi cancelado, estava te esperando.

Podemos ir?

Laura assentiu com a cabeça.

— Ótimo, vamos por aqui.

A sala não se parecia exatamente com o que ela esperava de

um  consultório  médico.  Haviam  plantas  espalhadas  e  uma  fonte



artificial. Havia música e nos quatro cantos da sala se viam incensos

queimando  em  pequenas  piras.  Pareciam  vagamente  com  algo

oriental, mas tinha cara de ais antigo. O piso lembrava a cor da areia

do deserto. Mariana pediu que Laura se deitasse e ajoelhou-se ao

lado  dela.  Explicou  que  o  processo  de  regressão  funcionava  em

etapas,  primeiro  com um transe  profundo  onde  se  reviveriam as

lembranças  e  possivelmente  os  traumas  de  sua  vida,  daí  se

caminharia  até  a  infância,  então  à  inexistência  e  de  novo  à

existência  numa  vida  mais  antiga.  Laura  aceitava  tudo  sem

questionar.

O processo foi de simples indução, mas para surpresa de Mariana,

Laura  não  conseguia  retroceder  a  sua  infância.  Perguntada  mais

tarde,  descreveria  perfeitamente  sua  família,  a  mudança  para  o

Brasil e a morte dos seus pais. Mas em transe, seu passado era um

vazio.  Laura  saiu do  consultório  bastante irritada,  nem tanto pela

regressão não ter funcionado, mas sim pela certeza de que nada

funcionaria.

Levou algumas semanas para tentar de novo. Não queria voltar

à clinica, sabia que Mariana nunca a deixaria fazer o que ela havia

imaginado.  Por  alguma  razão,  ligou  para  psicóloga  de  cabelos

escuros. Confiava nela e com razão, pois ela lhe apoiou. A psicóloga

trouxe as drogas e as duas prepararam o ritual de regressão. Laura

se sentia muito disposta. No dia anterior, antes de tomar a decisão e

chamar  a  confidente,  ela  vasculhara  a  internet  atrás  daquela



primeira  reportagem,  demorou  mas  encontrou.  Assistiu  até  um

momento  preciso  quando  veio  o  ataque.  Foram  minutos  de

desespero. Após se recompor,  assistiu o vídeo de novo,  teve um

novo  ataque  precisamente  no  mesmo  momento  que  o  primeiro.

Insistiu,  pausou  no  rosto  de  um  homem.  Gritou  e  chorou  em

desespero.

Com o tapete estendido, psicóloga fez uma prece numa língua

estranha.  Laura  a  esse  momento  já  sabia  que  ela  não  era  uma

psicóloga, e certamente não era a moça daquela voz doce, mas já

não se importava. Deitou, tomou as drogas e se deixou levar pelas

palavras  de  Lilith.  Sim,  ela  sabia  o  nome da  mulher  de  cabelos

escuros, sabia já reconhecer as palavras. E sabia que tinha de novo,

um passado.

Quando seus olhos se abriram, estava em frente a um enorme

templo.

“Salomão.”

Viu dezenas de homens com facões e machados desferindo

golpes contra uma imensa árvore em seu pátio. A árvore sangrava,

seu peito doía. Ela não podia fazer nada, sabia que estava presa

dentro do templo, dentro da árvore. Via tudo de fora. Os homens,

liderados por uma espécie de profeta, levaram a árvore para fora e a

queimaram. Ela chorou. 

Fechou os olhos e tornou a abri-los. Foi mais longe, a árvore

estava agora em um jardim, havia outra. Ela sabia o nome da outra.



Nesta outra já não havia sangue, fora dado para dar vida ao primeiro

homem. E à Lilith. A árvore foi engolida pela terra, desceu até os

abismos.  Ela era agora uma rainha,  e diante de si  um rei  que a

recusava.  Ao lado dele,  um espírito.  Ela  sussurrou o nome dele:

“Enkidu.” E ele tomou forma, era o homem que vira de relance numa

matéria sobre a Síria.

Não, ele não era um homem.

Ela fechou seus olhos.

E tornou a abri-los.

Estava em seu Flat no rio. Lilith estava à sua frente.

“Qual é mesmo seu nome?” – Ela perguntou

Já tivera muitos, mas contentava-se com Laura.

“Qual  será  o  nome que  Enkidu  escolherá?  Espero  que  não

demore, já que é dada a hora.” — Foi a única coisa que disse. 

Olhou para Lilith e agradeceu. As duas se separaram e cada

uma seguiu seu caminho, até que seja chegada a hora. E a hora

vem.



Um conto sem título

Ele encarou a porta sem nenhuma convicção. Pensou por alguns

instantes em todos aqueles filósofos que falaram sobre a morte e se

deu conta de que, naquele momento, nada daquilo lhe trazia algum

conforto.

Ou razão.

“Mas também pudera…” Respondeu a porta -  Ou algo além

dela  –  “…nenhum  deles  comprou  um  apartamento  na  planta  de

Satanás.”

Ele tentou retrucar, pensou em dizer que não tinha como saber

que aquele homem agradável de terno e bom perfume fosse, com

sua fala mansa, nada menos que o demônio.

Raios, ele nem mesmo acreditava no demônio.

“Justo, o diabo de terno é uma ideia tão batida que já virou

mesmo um clichê.”

Ele também não acreditava em clichês. Mas por isso mesmo

sempre caia neles. Em silêncio, encarando a porta, ele se lamentou

pela burrice.

“Só se afoga quem sabe nadar.” Disse a voz além.

Ele sabia que aquela porra de porta tinha razão. Ele já tinha

caído na assinatura de revista, num plano de ortodontia; seu coração

mole se derretia sempre que um piá sujo e descalço lhe pedia um

trocado pra  comprar  pão.  Deu  dinheiro  pro  meio  ambiente  numa



esquina e na outra ajudou a campanha do candidato que tocou o

terror nas reservas indígenas – Era promessa de campanha.

Era tanto pacto feito  sem nenhum critério  que se só faltava

mesmo topar com o diabo em figura.

“Você não precisava de um apartamento novo.”

Ele balançou a cabeça, dizendo com ela que não.

Mas se resignava, ainda por cima o lote estava em promoção.

Era só dar um lance e assinar um documento. Ele nunca teve jeito.

“Nunca soube dizer não.”

Ele  chorou,  o  desconto  era  na  planta.  Poderia  ser  um bom

investimento.

“Nunca soube dizer não.”

Que se exploda se era essa mesma uma área de proteção, ele

era um homem comum o que fazia não podia afetar tanto assim o

mundo.

“Nunca soube dizer não.”

O capeta deu só um aviso: Nunca dê ouvidos à voz que vem

de noite. Tape as frestas da janela, ligue bem alto a televisão.

Mas o luar estava tão bonito.

“Tenho uma bela oferta pra você, por favor venha aqui fora.”

A porta se abriu. Ele não sabia dizer não.



Paladino

O paladino prostrou-se diante do divino. Largou do punho de seu

escudo, o símbolo de sua sagrada fé, que agora moldava-se pesado

demais para seu braço injuriado. Ele estava enfraquecido, exaurido,

sofrera muitos golpes em sua última batalha. Mas sabia, fundo no

coração, que não morreria ali. Pois seu Senhor teria misericórdia. E,

percebeu o Paladino, porque o canto tristemente clamado de todos

os que o amavam ecoavam em algum lugar de seu corpo. E então,

com um choque que abalou o próprio mármore de sua convicção,

ele  finalmente  entendeu.  Diante  do  reluzente  trono  branco,  o

paladino se viu, recebendo de seu Senhor a espada da justiça e o

escudo da fé. Deles tirava o poder de mover montanhas e salvar a

vida do homem, defender os justos e descer fúria aos incrédulos. Os

poderes, ele bem sabia, a força; não vinham dele. Vinham de seu

Senhor, ele apenas clamava por ajuda. Mas ainda assim, ele, um

homem, matou um deus. Em nome de seu Senhor, o paladino deu

fim ao que era imortal.  E o povo de seu Senhor,  tão amáveis,  o

veneravam  por  isso.  A cada  pagão  que  caía,  mais  fiéis  de  seu

Senhor  o  seguiam  e  cantavam  sua  vitória.  Até  mesmo  anjos

brandavam canções em seu nome e em sua glória. E ali estava ele,

paladino,  prostrado  em frente  ao  reluzente  trono  branco.  Ele  era

culpado. Culpado de se manchar de orgulho, de guiar o bom povo

de seu Senhor pelo mau caminho. Culpado de se vestir da imagem



de  seu  Senhor,  e  brandar  seu  manto.  O  paladino  se  levantou,

puxando  a  espada  de  sua  bainha.  O fio  refletia  o  poder  de  seu

Senhor, e de todos os deuses que matara. Mas o poder não vinha da

espada, nem de seu Senhor. Vinha de seu próprio sangue, do canto

de seus fiéis, que clamavam para que seu amado paladino voltasse

a agraciar-lhes com mais uma vitória. O paladino tomou em mãos, o

Escudo da Fé. A fé, não mais em seu Senhor, ele sabia. Mas em si

mesmo, o poderoso matador de deuses. E, com lágrimas nos olhos,

ele caminhou lentamente até o trono branco.

— Senhor, eu pequei.



A bruxa francesa em São Paulo

Poucos sabem descrever a opressão do desespero e o poder do

ódio. Mima sabia, e naquele momento seu sangue fervilhava com

ambos. A chuva caia incessante escorrendo por seu corpo. O vestido

ensopado dificultava que subisse o morro até o lugar indicado pelas

suas  irmãs,  mas  ele  prosseguia.  trazia  uma trouxa  onde  haviam

velas, um pequeno tambor e rum.

A chuva lhe escorria pelo rosto escondendo as lágrimas, e o

som do  vento  carregava  seus  lamentos.  Na  mente,  Eduardo  lhe

surgia como uma nítida lembrança, enquanto partia. Jogada sob o

chão do bordel após mais uma surra, quantas vezes ela esperou que

ele  voltasse a  ser  o  homem generoso que ela  conhecera.  Agora

Mima não esperava mais, o ódio a fizera ver quem era e ela nunca

mais deixaria que ninguém a impedisse de viver como deveria. Era

seu sangue, seu destino.

Chegou ao alto do morro e olhou a cidade que se estendia

abaixo, São Paulo. Ela respirou fundo e se ajoelhou. Dispôs as velas

em um círculo no chão e molhou a terra com o rum. Bateu no tambor

três vezes e sussurrou. As velas se acenderam ignorando a chuva.

Mima sentiu uma pontada no ventre no momento que tocou na faca

que carregava.

—  Não!  —  Sua  voz  era  firme  e  seus  olhos  tomados  de

determinação. — Ele não.



Cortou a palma da mão e deixou algumas gotas caírem sobre a

terra embebida de rum. A dor em seu ventre aumentou, mas ela se

conteve.  Recitou um cântico em latim e o vento se enfureceu.  A

despeito da violência das rajadas, as velas permaneciam imóveis. O

ritual durou pouco e alguns minutos depois Mima estava caída no

chão, exausta.

Em transe, podia ver Eduardo morto do outro lado da cidade.

Ele, que sabia que ela era uma bruxa havia tomado o cuidado de

não deixar nenhum objeto para trás quando a abandonou. Exceto

uma coisa, Mima trazia no ventre o sangue de Eduardo e no coração

o  poder  de  evitar  a  sua  própria  morte  e  a  do  bebê  por  nascer.

Desespero  e  ódio  fazem  com  que  vidas  nunca  mais  sejam  as

mesmas.



Promessas 

Debaixo da terra, soterrado por uma rocha gigantesca, vivia Tífon

aprisionado. Antes mesmo que o tempo dos homens tomasse forma,

na  sua  batalha  terrível  contra  Zeus,  o  monstro-deus  havia  sido

condenado.  De  lá,  gerara  com  sua  esposa  uma  infinidade  de

criaturas  e  flagelos,  em  sua  maior  parte  derrotados  por  outras

criaturas, deuses e heróis.

Licaão e Hermes surgiram como que se o ar se transformasse

na figura de ambos. Por todo o lugar sentia-se o perfume do tártaro

e  a  escuridão  não  tinha  lugar.  Antes,  uma  forte  luz  de  chama

encantada emanava de rochas do chão e cobriam o lugar. Nada que

Licaão não esperasse. Hermes o olhou de soslaio, o rei lhe estendeu

a joia que trazia na mão. Hermes nunca foi afoito por oferendas tão

simplórias  nem  era  conhecido  por  vender  seus  serviços.  Mas  o

tempo  dos  deuses  terminava,  era  o  momento  de  sobreviver  a

qualquer custo. Seu coração apertou-se ao sentir o gélido objeto lhe

tocar  a  palma,  e  lágrimas  vieram  ao  seu  rosto.  Como  chegou,

também o deus partiu sem dizer uma palavra à Licaão. O tempo da

sua dinastia estava terminando e por batalhas mesquinhas entre os

próprios  deuses  caía  o  Olimpo  naquele  dia.  Outros  tomariam os

lugares dos deuses que partissem, e alguns lugares ficariam vagos

para sempre.



Licaão,  amaldiçoado  por  Zeus,  sabia  disso  e  buscava  se

precaver há tempos, reunindo um grupo de aliados poderosos e toda

sorte de magias e encantamentos. Em Delfos ele havia sido avisado

que escaparia  ao fim,  que duraria  muito  mais que o deus que o

amaldiçoara.

A caverna parecia infinita, descendo na direção mais profunda

e se alargando. No seu interior o brilho era tão intenso que Licaão

não se atrevia a olhar.

— Quem é? — A voz de Tífon ecoou pela caverna e pela mente

do rei amaldiçoado. — E o que quer?

— Quero a verdade, quero o segredo do Olimpo.

O silêncio foi sentido no som e na luminescência.

— O Olimpo não tem mais nenhum segredo, todos os segredos

se encerram na morte. — Disse a criatura, surgindo em meio à luz

do  fosso.  De  enormes  proporções,  tinha  enormes  asas  que  lhe

saíam do dorso, com penas brilhantes que se balançavam ante ao

vento que seu movimento mesmo produzia. Em seus ombros haviam

orifícios de onde emanavam luz e calor, os mesmos orifícios que se

via em uma de suas mãos que se apoiava na borda da cratera.

— O Olimpo ainda não caiu, mas cairá em breve. Assim que

Zeus  morrer,  tudo  ruirá  e  ele  levará  consigo  o  seu  castelo.  Mas

existem coisas que o rei dos deuses guarda mais antigas do que ele

mesmo, e tú que foi gerado das entranhas do monte é o único, além

dele, que já a viu.



Tífon  ergueu-se  até  próximo  de  onde  Licaão  estava,  sua

respiração era quente como um fogo bem alimentado.

—  O  que  você  quer  com  os  olhos  de  Cronos?

— É verdade então. Foi lá que ele os escondeu. — Respondeu o rei

amaldiçoado.

— Em nossa batalha, Zeus apenas me derrotou por fui enganado

pelas moiras. Séculos depois de ser aprisionado, Nêmesis veio a

mim e me disse que isto serviria ao destino no fim das contas.

Licaão deu as costas ao deus-monstro.

— Em Delfos me foi dito que eu sobreviveria aos deuses e que

seria eu o responsável pelo seu renascimento, pelo retorno triunfal

do Caos.

— E em Delfos não se mente. — Respondeu Tífon. — Sinto

minha  força  deixar  o  meu  corpo,  meus  ossos  e  músculos  se

endurecem mais a cada instante.

O monstro respirou fundo como se sentisse um aroma perdido

ao olfato já apurado de Licaão.

—Zeus está morrendo. – Disse o monstro.

— E com ele o Olimpo! Logo, todos os poderosos do mundo se

dirigirão  para  lá  e  saquearão  os  poderes  escondidos  do  rei  dos

deuses. Vamos Tífon, temos ambos um papel a cumprir no destino!

— Meu papel no destino se encerra agora, com a morte de Zeus.

Mas lhe darei o que quer.



Tífon ebtão lhe estendeu uma das mãos, liberando delas uma

centena de serpentes em torno de Licaão.

— Coma da minha carne e se alimente do meu sangue pai dos

licantropos, e o que eu hoje sei será seu. Todo o conhecimento de

um deus prisioneiro que nunca viu o mundo.

Dizendo  isso,  ergueu-se  o  máximo  que  pode,  abrindo  suas

asas e revelando sua metade serpente que o elevava cada vez mais

acima até tocar o topo da caverna.

—O Olimpo já morreu. — Sussurrou, enquanto tornava-se feito

da mesma rocha da qual era feita sua prisão.

Aos poucos a luz se apagou e os cheiros que antes povoavam

o ar perderam espaço para enxofre e queiro de pedra queimada. A

lava  começou  a  jorrar,  novamente  iluminando  o  lugar  enquanto

queimava tudo em volta. Nas sombras, uma figura medonha, meio

homem e meio lobo escalava com uma serpente entre os dentes.



Uma bruxinha

As lágrimas escorriam molhando a cartolina. Bianca ergueu o

rosto e limpou as lágrimas com o dorso da mão. Não sabia se borrar

as palavras escritas impediriam o processo a ser feito. Pela primeira

vez em muito tempo forçava-se a lembrar de sua mãe. Era um tentar

fazer cessar as lágrimas fazendo-as fluir.

Escreveu numa espiral descendente o seu pedido, pedia pela

mãe  ali  de  volta  não  importava  a  forma  como  acontecesse.

Desenhou os símbolos dos anjos conforme havia sido ensinada e

em cada canto do papel pôs algo que a fazia se lembrar. Um anel,

uma flor, uma fotografia e… Não sabia o que mais colocar. Jogou os

braços para trás e se permitiu apoiar seu peso neles. “Talvez seja o

bastante.” Aquilo era magia.

Para qualquer  um que não conheça parecia bobagem. Para

qualquer um que não tenha o sangue seria inútil. Mas Bianca tinha o

sangue, e conhecia seu poder. Ela era uma bruxa afinal, suas tias

disseram um dia. Ela descobriu o ritual de sua mãe aos treze anos, e

desde então havia sido ensinada. Ela tinha potencial, as tias diziam.

Silencio e respiração profunda, Bianca desceu da cama e abriu o

armário, tirou do fundo dos cadernos uma varinha. Lembrou-se que

a mãe a havia proibido, chorou um pouco. A lembrança da mãe doía.

Os policiais disseram que não haviam achado o corpo, que ela tinha

sido  levada  pela  correnteza  num  tia  de  vendaval.  Mas  Bianca



sentira,  naquele  exato  momento  de  chuva,  que  havia  algo  mais.

Apontou a varinha para o feitiço e sentiu a energia fluir de seu corpo.

“Parece coisa de contos de fada ou de filme, mas a varinha é

muito importante. A magia fui por todo o nosso corpo e vaza por ele

também, principalmente pelas extremidades… mãos e pés. Se você

segura  algo  fino  e  pontiagudo,  e  tem  domínio  o  bastante  para

canalizar  sua  magia  por  ele,  é  capaz  de  focar  toda  ela  num só

ponto.”

Sua mãe sabia das coisas, ela sabia fazer milagres.

—  Mãe,  mãe!  olha!  — Bia  entrava  com  um  filhote  de

cachorrinho na mão. — Atropelaram ele.

— Bia, não podemos ficar fazendo isso sempre. A magia não é

brinquedo, certas coisas infelizmente acontecem.

— Só mais essa vez mãe, eu cuido dele depois!

Com as mãos sobre o corpo do animal, Bianca sentiu a magia

fluir e o animal se empertigar. O coraçãozinho quase perdido voltou

a bater e o animal estava vivo. Agora, meses depois e sozinha no

quarto, Bianca se lembrava da sensação. Sentia a magia fluir pelo

corpo e vazar pela varinha. Pedia pela mãe.

E então acabou. Quando abriu os olhos, Bianca não viu a mãe

mas  sim  um  homem  parado  à  sua  porta.  Ele  tinha  um  sorriso

maligno e a menina caiu para trás. O homem abriu a boca, onde se

viam vários dentes afiados.

— Olha, sobremesa.



Ele ameaçou um passo. Bianca ergueu a varinha por instinto. A

magia fluiu e a criatura parou.

— Você é forte. Assim como a sua mãe. — a criatura sorria. —

Acho que ela não te explicou como funciona né? Que quando você

usa magia, nós te vemos.

Bianca se arrastou para trás e bateu as costas na cama.

— Não se preocupe criança, não posso ficar aqui muito tempo.

Talvez nunca mais nos vejamos, e você deu sorte dessa vez.  — O

homem ergueu os braços e evidenciou uma barrira cintilante entre

ele e a porta do quarto. Bianca se levantou

— Você levou ela! — Gritou.

— É, por que ela me desafiou. Andava por aí com essa espada

maldita. Não foi pessoal.

— Onde ela está? — Esbravejou Bianca.

—  Se  vier  comigo,  te  mostrarei.  — disse,  antes  de  uma

gargalhada infernal.

A risada foi respondida por um latido que atraiu a atenção do

monstro.

— Parece o sangue dela. — E olhou de volta para Bianca. —

Acho que vou devorar seu cachorrinho antes de ir.

O homem saiu do campo da porta e Bianca caiu de joelhos

chorando.  Em  silêncio  ela  implorava  por  qualquer  coisa  que  a

ajudasse. Queria ir ajudar o animal que representava o último elo de

sua mãe com ela. Então ela ouviu a voz.



O monstro foi até o quintal, procurando o cachorro pelo cheio.

O animalzinho havia se escondido em baixo do carro,  sentindo a

presença de perigo. Estendendo o braço o monstro fez o cão vir até

ele. A um momento de pegar o animal, seu poder se desfez.

O monstro olhou para trás e viu Bianca, com a varinha nas

mãos.

—  Devia ter  ficado onde estava segura.  — Disse a criatura.

Bianca ergueu a varinha.

— Para trás, Salpsan!  — Essas palavras surgiram efeito, e o

monstro se contorceu. Os olhos de bianca se tornaram prateados e

ainda  com  a  varinha  erguida  ela  começou  a  pronunciar  um

encantamento em latim.

O homens revelou sua forma demoníaca, urrou e lutou mas

acabou desaparecendo. Tão veloz como apareceu. Bianca, respirou

fundo, sabendo ter desafiado coisas muito maiores e mais antigas

que ela. Pela primeira vez sentia algo do que fugira toda a infância. 

Ela tomara uma decisão e teria que lidar com ela. Sem a mãe, era

adulta.

O cachorrinho andou para perto dela. Bianca o acariciou.

— Calma, calma. Mamãe ainda está cuidando de nós.



Mianiquê-Teibê

Contam que quando Pedro Malasartes e o bicho da carneira

viajaram o país procurando pelo Uirapuru, toparam, numa certa noite

pelo caminho, com Mianiquê-Teibê. Sentado e encostado no tronco

de um grande Jatobá, a criatura parecia dormir.

— Santo Deus!

O  corpo  de  Pedro  travou  no  momento  em  que  seus  olhos

reconheceram  a  silhueta  da  criatura  e  por  trás  de  sua  face

impassível seus dentes estavam trincados. Oliveira deu dois passos

na direção da assombração.

Mianiquê-Teibê  virou  a  cabeça  na  direção  oposta  deles.  O

vento soprava suave a favor dos dois viajantes. Oliveira viu as mãos

da criatura se levantarem no ar e o vento girou, uma forte rajada

percorreu  a  mata  em  círculos  atingindo  Oliveira  em  cheio  e

retornando para as mãos de Mianiquê- Teibê. A criatura respirava

pelas mãos.

— Oliveira! Corre!

Oliveira não se lembrava de nenhuma ocasião em que o auto

denominado  grande  Pedro  Malasartes  tivesse  perdido  tanta  sua

compostura arrogante e reagido com tal impulso de desespero. Esse

pensamento lhe gelou a alma. O que seria tão perigoso para fazer

um mentiroso mostra-se de verdade?



Quando voltou seus olhos novamente para o Jatobá, Mianiquê-

Teibê estava de pé. Visto agora, se podia ver claramente que era

maior que a árvore. Ela mal alcançava em seu ombro. Era mesmo

uma visão assustadora.  Seu rosto era vazio e escuro.  Não havia

nele olhos, boca, orelhas ou nariz. Só a forma de uma coisa que

parecia  ser  um  rosto.  Seus  olhos  estavam  na  altura  do  peito  e

encaravam  Oliveira  atentamente.  Então  começou  a  correr.

Apesar do tamanho, Oliveira percebeu que a criatura era rápida mas

mesmo assim, tentou fugir dela.

Oliveira  sentiu  um arrepio  e  saltou  no  chão,  bem antes  de

quase ser esmagado pelos pés da assombração. Rolou pelo chão e

se misturou na terra. Tinha virado o bicho. Mianiquê- Teibê parou por

um instante. Se fosse uns anos depois, provavelmente o bicho da

carneira imporia algum tipo de respeito, mas naquela época ninguém

conhecia sua fama. A assombração avançou a segunda vez. O bicho

da carneira correu em zigue zague pelo meio das árvores rosnando,

queria  despistar  o  monstro  que  o  perseguia.  Não  adiantava,

Mianiquê-  Teibê  balançava  os  braços  e  quebrava  as  árvores  no

caminho com os cotovelos.

O bicho pensou que fosse morrer.  Resolveu não fugir  mais,

reduziu  o  passo.  Quando  Mianiquê  chegou  perto,  pulou  numa

Cajueira baixa e feito um raio avançou nos pés da assombração. Na

época  o  bicho  não  sabia,  mas  Mianiquê-  Teibê  tem duas  bocas

enormes, uma em cada pé. Foi só o bicho pular que o monstrengo



esticou a perna direita, abrindo as dobras e mostrando a bocarra. O

bicho não tinha muita saída então torou a ser o Oliveira que girando

o corpo todo num movimento de capoeira, girou com as mãos presar

no  dedão  do  monstro  e  conseguiu  evitar  ser  comido.  Mianiquê

chutou ele pro alto, e no ar mesmo Oliveiras se virou no bicho de

novo.  No ar  conseguiu ver  Malasartes sentado no alto  do morro,

sentado e de olhos fechados como se estivesse fazendo uma reza.

Mas não deu pra ver muito, Mianiquê acertou ele com força com um

dos punhos fechados e o bicho foi voando bater contra o tronco de

uma Matataúba.

Quando a dor tomava o seu corpo, o bicho sentiu umas gotas

geladas caindo sobre ele. Pensou que a saliva do monstro devia ser

quente e com esse pensamento, pela primeira vez em muito tempo,

agradeceu a Deus. A chuva caiu forte,  escurecendo ainda mais a

noite e sumindo com o cheiro do bicho na mata. Mianiquê era forte

mas era  lento,  e  o bicho,  mesmo machucado,  tratou de correr  o

máximo que pôde e se meter no primeiro rio que viu. Era o Rio das

Mortes, mas pro bicho naquela noite foi  o que lhe salvou a vida.

Faltava agora, encontrar o Malasartes.



Poruma

Antes do tempo, os deuses se sentiam sozinhos. Eles falavam

entre si mas suas vozes eram semelhantes e falavam sempre num

mesmo tom.Então, fadigados decidiram em assembleia criar todas

as coisas. Mas não criaram o nosso mundo, criaram espécies de

semi  deuses  com  nomes  que  se  perderam.  A  uns  deles  hoje

chamamos de coisas como vento e fogo.Criaram também grandes

criaturas e a maior era Poruma, um crocodilo imenso. A cada um

deles  os  deuses  deram  uma  voz  e  eles  falavam  entre  si.  Das

palavras,  porém  surgiu  a  discórdia,  e  com  a  discórdia  veio  a

guerra.Todos guerreavam entre si e Poruma com sua grande boca

devorava a todos os seus inimigos e guardava em suas entranhas

suas forças.Os deuses se  arrependeram da sua criação e irados

decidiram punir todos o que se revoltaram. Tiraram de todos suas

vozes e a Poruma, o maior deles tomaram-lhe a alma.Mas tamanho

poder tinha Poruma que os deuses não puderam destruí-lo. Do seu

corpo formou-se a terra em que pisamos e da energia que havia

devorado surgiu a vida que anda pela terra e nada pelo mar. E se for

atento ao olhar para o céu, onde os homens chamam de via lactea,

pode-se ver e ouvir a alma de Poruma.



Eterno Contínuo

A lua ocultava seu rosto para que a escuridão pudesse reinar

sobre a selva, mas via-se ao horizonte um incêndio enorme que há

dias consumia a mata e abria caminho para uma nova estrada. O

brilho das chamas desafiada a velha escuridão, cobrindo o céu com

tons ora amarelos como o sol e outros com a cor de cobre, refletindo

o progresso que vinha assassinado a vida em seu caminho.

Longe do fogo, numa estrada já aplainada, Gonçalo dirigia seu

velho caminhão, olhando para a floresta como se estivesse à sua

margem. Não estava. Sabia estar no coração da floresta e carregava

o caminhão repleto de toras extraídas dela, parte de seu corpo por

assim  dizer.  O  motor,  esforçando-se  por  conta  do  peso  imenso,

roncava  contra  os  troncos  das  árvores  que  acompanhavam  a

estrada por quilômetros. A teia verde e densa não deixava o som ir

muito mais longe, e o silencio por detrás das árvores parecia lutar

com o som. Além disso, ao longe, haviam só as chamas. Já obeso,

Gonçalo vestia uma camiseta da seleção brasileira bastante surrada

e  um  boné  gasto  com  o  símbolo  de  um  posto  de  combustível.

Pregado no para-brisa do caminhão havia um adesivo onde se podia

ler ao contrário: Brasil, ame-o ou deixe-o. Era irônico, pois em muitas

noites no meio da mata ele se via pensando que já havia deixado

seu  país.  Naquele  lugar  abandonado,  Gonçalo  não  parava  muito

para pensar que era brasileiro, então quando pensamento lhe vinha,



tentava se provar isso o tempo inteiro. O calor da noite incomodava

mas certamente não era por causa do fogo, a camisa ensopada de

suor era comum no norte e Gonçalo certamente não esperava se

readaptar  ao  clima  do  sudeste  quando  voltasse  para  casa.  Se

tornasse então a ser brasileiro.

A luz do farol iluminou um grupo de índios parados na Estrada,

portando martelos de madeira e arcos e flechas. Gonçalo pensou na

sua decisão por um Segundo e acelerou. Estava no meio da mata,

não  iria  parar  por  nada.  O  velocímetro  subia  rapidamente  e  o

Gonçalo  buzinava  com  força  repetidas  vezes.  Os  índios  não  se

moviam. Parar no meio da mata, no território das esparsas aldeias

Caribes sem apoio era pedir pela morte. Que fosse a morte deles,

pensou  Gonçalo.  O  pé  já  estava  fundo  no  acelerador  quando  o

motorista viu sobre o capô do caminhão, sentada como uma onça

pronta para o ataque, uma mulher de cabelos e olhos vermelhos,

ornada  com  peles  de  porcos  selvagens  e  penas  de  aves.  Ele

avançou contra os índios, que desapareceram. O caminhão perdeu

o controle e avançou contra a floresta. O som do impacto contra as

árvores  gritou  contra  a  floresta  por  alguns  instantes  e  então

silenciou. Deixando apenas o som do crepitar de chamas distante.

Gonçalo foi atravessado por galhos de árvores, o caminhão estava

destruído.

A mulher se sentou no banco ao lado, perguntando se o motorista

era  de  São  Paulo  ou  se  era  de  Minas.  Ele,  que  parecia  morto,



ergueu  os  olhos  e  respondeu  que  era  gaúcho,  mas  vivia  com a

família no Rio de Janeiro. Ela disse que não sabia o que significa ser

gaúcho. Ela se aproximou e o olhou nos olhos, disse com algum

desprezo que ele era só um homem. Perguntou se ele era brasileiro.

Ele disse que sim.

— Você  é  como  os  outros?  Fica  falando  do  progresso  da

nação? — Ela perguntou.

Ele  respondeu novamente que sim, já  havia falado algumas

vezes  no  meio  da  mata  aos  madeireiros  e  garimpeiros.  Num

movimento,  ela  rasgou  a  camisa  dele  com  as  unhas  para  logo

depois  começar  a  arrancar  um por  um todos  os  galhos  que  lhe

vararam o peito.

— Basta responder uma pergunta minha, de uma resposta que

preciso. Uma resposta de um brasileiro, para valer a sua vida. — a

voz dela era como a voz de deus aos ouvidos de homem — Me diga

quem são vocês neste mundo.

Gonçalo  sentiu  as  palavras  na  boca,  sabendo  que  estava

morto. Por isso mesmo disse o que disse. Ele respondeu que eles

são os donos da terra. Donos de tudo. Caapora, agora ele ouvia o

nome dela repetidas vezes na sua cabeça, sorriu. Era um sorriso

que parecia ser um sorriso de última vez. Gonçalo mesmo morto

também sorriu, pelo última vez em muitos anos. Então ela desceu do

caminhão, com o ronco do motor voltando a se ouvir bem de longe.

Os  braços  de  Gonçalo  tornam a se  firmar  no  volante.  Os  vidros



espatifados  retrocedendo  para  seus  lugares  e  o  caminhão  se

consertando como se tudo não fosse mais que um sonho.

—  Desculpe Gaúcho,  já estava decidido antes que viésse a

nascer. Eu e você nos veremos de novo.

E  ela  desapareceu.  Gonçalo,  que  talvez  estivesse  morto.

Continuou a  dirigir,  sem nunca sair  daquela  estrada por  mais  de

cinquenta anos. Havia sido escolhido para aquele sofrimento. Mas

temia nunca saber para que. Apenas continuou seguindo em linha

reta por aquela estrada, sem nunca parar. Sem nunca sequer piscar,

apenas ouvindo o crepitar de chamas distantes e o nome que não

conseguia esquecer.



Nascem duas no lugar

1913 – cerca de oito km ao norte de Argos, Grécia

A noite era escura e sem lua, três figuras caminhavam em meio

ao  terreno  acidentado.  Há  muito  haviam  deixado  a  estrada  que

seguiam e se aventurando nos bosques. Um deles se perguntava se

seguiam talvez  pisando  nos  pés  de  Herácles.  Tratava-se  de  um

historiador, um ser humano. Dos outros dois não se podia dizer o

mesmo.  O  haviam procurado  fazia  algumas semanas,  mostrando

relíquias extraordinárias e o convocando para recuperar mais uma

ainda. O bajularam, elogiando seus trabalhos estudando as relações

de  costumes  com  a  antiga  prática  mágica.

Ele simplesmente não pôde resistir a presenciar a verdadeira magia,

então os seguiu sentindo-se mais como um convidado satisfeito do

que  um  membro  eficaz  do  trio,  embora  vez  ou  outra  fosse

consultado  por  uma  ou  outra  questão  de  costumes.  Eles  não

pareciam saber  se portar  naquele  país,  talvez  viessem de longe.

Como  historiador  ele  também  se  sentia  assim.  A  Grécia  vinha

mudando tanto nos últimos tempos que ele temia não saber mais

como deveria ser ou agir para fazer parte daquele país.

Os  estranhos,  um  homem  e  uma  mulher  que  já  haviam

demonstrado  coisas  extraordinárias,  estancaram  de  repente.  A

mulher dizia que haviam chegado. O homem abriu sua bolso e tirou

de lá  uma pedra entalhada com runas.  Fez um sinal  para que a



mulher se afastasse e foi  obedecido. Enterrou a runa na terra.  O

humano viu suas runas brilharem antes de desaparecer. Ouviu uma

voz chamar seu nome. A despeito de seus dois companheiros se

afastarem, o pobre historiador se aproximou da voz que vinha da

terra  remexida  no  chão.  Agachou-se  junto  a  ela,  com  uma  paz

interior enorme.

Do chão emergiu um grande jato de lodo quente e gás. Atingido

em cheio, o homem ardia com queimaduras e gritava. Mais água

enlameada jorrava com força, aderindo na pele do homem como um

visco incandescente. O lodo, feito de negrume e um verde odioso

começou a encobrí-lo formando uma lago nefasto. Seu corpo ainda

estava parcialmente visivel quando o pântano se ergueu. O cheiro

de  carne  queimada  pairava  no  ar.  A  mulher  entrou  na  lama,

caminhando até  onde estava o  corpo,  o  líquido  não lhe  causava

incômodo.

— Ó grande Equidna, ofertamos a vós carne e sangue. Dê-nos

mais uma vez sua filha.

Silêncio. A mulher olhou para o companheiro por um instante,

confusa. Fez menção de dar às costas àquilo, mas sentiu algo tocar

suas  pernas  debaixo  d’água.  A  cabeça  da  hidra  subiu  até  a

superfície. Seus olhos estavam fechados, mas ao toque da mulher

ela parecia quente e pulsante, como se ainda estivesse ligada a um

coração pulsante. Embora decepada, a cabeça da serpente imortal



ainda vivia. E certamente ainda haveria de ter um propósito. A era do

mal logo se ergueria de novo.



Maria Papuda

Encosto minha cabeça no concreto do vão de sustentação do

edifício  Maletta  e  acendo  um  cigarro.  A  fumaça  sobe  num

redemoinho. Acabou de chover. Meus pés, protegidos pelos sapatos

ainda sentem a viscosidade da água e do lodo.  Este prédio  tem

alma, pego minha câmera e tiro um pedaço dela. Um arrepio me

percorre enquanto a máquina analógica fixa a imagem na película.

Já  me  disseram  uma  vez  que  fotografias  roubam  almas  e  creio

nisso. Por isso me tornei fotógrafo. 

Não gostaria de me alongar demais explicando coisas pouco

importantes.  O espaço para  escrever  minha história  aqui  é  muito

curto. Mas queria reforçar uma coisa que descobri com o tempo. A

história de um lugar mantém vivas mais do que memórias, toda as

vidas que passam por um lugar deixam ali algum tipo de marca. E

isso era o que eu buscava. Essa busca fez com que meu trabalho

fosse reconhecido.  Primeiro  por  grupos locais  de  Belo  Horizonte.

Depois, com o tempo, passei a ser convidado por museus e galerias

de arte do país para inteiro para gravar as almas das suas cidades.

Expus no exterior, em Nova York e Berlim. Mas quase não fotografei

por lá.  Lá era tudo muito diferente. Foi  quando retornei  para BH.

Numa coincidência fortuita, me contaram que o Othon Palace Hotel

fecharia suas portas. Fui até lá fotografar o lugar. 

Lembrar disso faz minhas mãos tremerem. Pego o celular e



olho para a reprodução digital da minha foto original. Nenhum sinal

da figura nela. A figura quer agora era parte da minha carreira. Por

que não parte de mim. 

—  Agora  podemos  falar.  —  Era  Helena,  aparecendo  pela

portinhola que dava do sebo em que trabalhava para o vão. 

Ela havia pedido que eu não fumasse lá dentro. Era um sebo,

óbvio. Aproveitou para fechar as portas. Estendi para ela o celular

com a foto da minha foto. Ela o pegou e examinou sem atenção.

— Que é que tem? 

Sempre  foi  lerda  quando  o  assunto  era  algo  que  não  te

interessava.

— Acabei de bater essa imagem lá no Palácio da Liberdade.

Da minha foto exposta. Não percebe nada? Cadê a Maria Papuda?

Ela  olha  para  a  foto  de  novo,  me  oferece  um  riso

desconversado.

— Você editou a foto, tá brincando comigo como brincou com

eles.

No  fundo  todo  mundo  tem  medo  de  assombração.

Especialmente  quem  não  acredita  nelas.  Quem  não  crê  em

assombrações foi atrás delas tempo o bastante para perceber que

não existem. Eu e Helena concordávamos nisso, então ela sabia que

eu reconhecia seu jeito de lidar com a desconfiança.

— Você viu a minha foto original. Você sabe o que penso sobre

mexer nas fotos.



— Sei.  Mas  também sei  que  você  anda  frustrado  com seu

trabalho. 

Claro, ela acha que estou animando as coisas. Foi  o que a

curadoria pensou também. E eu não discuti. Não quero passar por

um maluco que acredita em assombrações que o povo parou de ver.

— Tá. Que se dane. Se você não acredita, ao menos isso me

fez ter certeza do que tá acontecendo lá. Conseguiu os livros?

Ela confirma, pede pra eu apagar o cigarro e me estende o

celular.  Trago  a  fumaça  como um gole  de  paz.  Possivelmente  o

último. Jogo a bituca no chão e piso sobre ela.  Dentro da loja ela

pega um pacote de livros e me estende. 

— Não pira tá?

Agradeço a preocupação e saio. Vou pra um bar na varanda do

prédio e começo a revirar os livros. Pego meu bloco de anotações e

transcrevo as coisas de forma confusa.

---

MariaPapudaemsobrenomeexpulsadoisgovernadoresmortosno

palaciorancorbócioinflaçãofaltadeiodofantasmasdacapitalvocênãocrê

emfantasmasmaselaestálámesmoassim... má notícia...

---



“Má notícia foi um quadro pintado por Belmiro de Almeida mais

ou menos na época da destruição do arraial que deu lugar à beagá.”

Quem me disse foi meu amigo, Fabrício de Melo. Professor de

artes  visuais  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.

Particularmente interessado na história da capital de Minas Gerais. É

um áudio enviado pelo celular. Ele fala mais, conta toda uma história

sobre o quadro. Diz que o estigma sobre o quadro é uma bobagem,

não crê que eu não conheça a história. Diz que minha “brincadeira”

ajuda a criar um burburinho à toa.

Eu não sou de brincar. Eis o que descobri, ligando os pontos.

Belo Horizonte não foi uma cidade que cresceu naturalmente. Foi

construída sobre o antigo arraial que aqui existia. Uma cidade que

se constrói sobre os escombros de uma outra, mais antiga. Coisa de

político, depois da eleição da nova capital. O povo que vivia no lugar

foi mandado embora, colocado em casebres na periferia da cidade.

Pouco tempo depois estavam endividados pagando o aluguel pelas

casas  que  o  governo  designou  para  eles.  Nem todos  aceitaram.

Uma  Maria  não  aceitou.  Ela,  a  mulher  que  tinha  bócio.  Não

escolheram a casa dela por nada especial,  poderia ter  sido a de

qualquer  uma ou qualquer  um. Todos eram mesmo uns qualquer

naquele tempo. Viva, ela se recusou a ir pros arredores, então subiu

a serra. Se ela já desceu de lá morta ninguém sabe.

O governador morreu no palácio. Foi o primeiro. João Pinheiro

e Raul Soares deram força ao boato. Bobagem, eu não creio em



fantasmas. Ainda mais os que dizem estar em quadros. Belmiro de

Almeida pintou o Má Notícia e o quadro foi parar lá na residência

oficial. Isso que todo mundo dizia. A Maria Papuda assombrava o

quadro, e com ele o Palácio. 

“No começo dos anos 40, o quadro foi retirado da residência do

governo  e  transferido  algumas  vezes  por  secretarias  até  que  se

situou no Museu Mineiro.”

Fabricio  me dava  a  pista,  vou  até  o  museu.  Lá  encontro  o

quadro.  É belo mas não me diz  nada.  Não tem nada a ver  com

minha  fotografia.  Nem  me  arrepia.  Quero  falar  com  algum  alto

funcionário do museu sobre o quadro. Tenho um palpite.  Não me

ajudam. É difícil  falar com alguém por aqui. Se simplesmente não

sabem  das  coisas,  então  sabem  das  coisas  pela  metade.  Tudo

incompleto  nessa  cidade.  Quero  saber  se  o  quadro  passou  um

tempo no hotel. 

É inútil. Sempre. Tomo meu caderno e faço mais notas. 

---

Seosfantasmasdacapitalexistemigrejaautarquiadestruidaparaca

pitalaigrejaantigaeramaisbonitamariamariabocio

---



Fabricio me salva, diz que encontrou alguém numa rede social

que acompanha desde sempre o quadro. Ela tem um blog sobre a

história da cidade. Melhor que muita aula,  melhor que muito livro

incompleto por aí. Alguém precisa completar a história da Papuda.

O  quadro  esteve  guardado  no  hotel  em  1941.  Por  pouco

tempo, aos cuidados de um senhor Rodrigues, gerente.

Não se sabe muito dele, só que faleceu no ano seguinte, após

o quadro sair de lá. No museu, nada de fantasmas. Fechei em mim o

quebra cabeças, entendi tudo. Com o hotel aberto fazia sentido, mas

com ele fechado estava lá de novo a Papuda sem lar. 

Quase escurecia, subi correndo a antiga Avenida da Liberdade,

hoje João Pinheiro por ironia, onde no topo encontro o Palácio. Está

quase a fechar. Encontro o último dos guardas, que me agradece

por  ter  chegado.  Não  queria  apagar  as  luzes  sozinho.  Peço  uns

minutinhos. Na porta, abro a foto digital que tirei da minha ampliação

impressa e exposta. Lá está o Hotel em sua esquina histórica. Onde

antes já foi bar e assembleia. No escuro da noite em que fiz meu

trabalho, o cruzamento da rua da Bahia e da Afonso Pena tem vida

ao longe nas luzes dos bares. Dou um passo e adentro no casarão,

na  imagem  a  vejo.  Ergo  os  olhos  para  a  exposição  e  ela  está

enorme. De volta para casa.



Ela e ele

“Ela  e  ele”  são  percepções  poéticas  do  amor  romântico.

Representam o carinho, a naturalidade e as perdas de um dia a dia.

Escrevi esses microcontos quando começa a estudar poesia, então

deve haver algo de lírica barata em meio à algumas frases. Mas vejo

motivos  para  públicá-los,  não porque foram escritos,  mas porque

podem ser compartilhados.

Estamos  na  era  dos  eufemismos  e  aforismos  afinal.  Me

coloquem no Facebook!



Noites de carnaval

Não é que diante daquele espelho ela se via. Não é que nunca

tivesse olhado num espelho antes. É que se ver, isso sim era uma

coisa difícil.  Sentia-se finalmente plena, sozinha e sem máscaras,

mas como era carnaval, vestiu logo novas e foi, deixando um bilhete

para  quando  voltasse  colado  ao  vidro  feito  de  reflexos.  Dizia  o

bilhete: Me espere voltar.

Ah, as noites de carnaval!



Ela o recebeu rapidamente, mas desde antes da porta se abrir

ele podia ouvi-la atrás daquela fina barreia. Parada, mexendo nas

chaves, talvez um passo e então o giro da tranca. Ela estava linda,

com seus cabelos presos por um elástico formando uma auréola.

Era  angelical.  Ele  sorriu,  ela  se  aproximou  e  o  beijou.  Um beijo

suave com a ponta dos lábios. Ele não esperava por isso. Estendeu

a mão para ela e entrou tocando em sua pele. Ao vê-la fechar a

porta, puxou o corpo da jovem para si, ou o seu para perto dela,

beijando sua boca como se nunca tivesse beijando outra pessoa

antes. Era inevitável, ela pensava destoando a voz na cabeça dele

que gritava: “Fantástico”.

Nenhum dos dois fez menção de parar, embora com certeza

fosse o mais sensato a se fazer. As mãos dele escorregaram pelas

costas  dela  sentindo  sua  pele  por  baixo  da  blusa,  suas  unhas

rocando  de  leve  e  produzindo  um  rastro  de  arrepio  antes  de

repousarem  sobre  sua  cintura,  ela  puxou  novamente  para  perto

colando o corpo dos dois tanto quanto se é possível, ela suspirou e

deixou  o  corpo  se  soltar,  afastando  os  lábios  para  respirar  num

suspiro. Como quem quer prolongar um momento para sempre ele

morde de leve os lábios inferiores dela, deixando que eles se soltem

enquanto  ela  se  afasta.  E  ele  consegue,  aqueles  dois  ou  três

segundo  se  congelam,  a  garota  respira  devagar,  com  uma



respiração pesada e os olhos enormes. Ela se abaixa, desviando o

olhar e respira.

“O que eu tenho na cabeça?” Ela se pergunta. Sente então a

mão dele em seu queixo, o toque suave da sua pele guiando seu

rosto gentilmente de volta aos olhos dele. Ela o olha fixamente, ele

que sempre foi incapaz de permanecer em silencio, agora expressa

com os olhos o que nenhuma palavra poderia dizer. Ela sente no ar

que sai de sua boca todo o desejo que ela não consegue por em

palavras, ela sente o mesmo desejo emanando dos seus poros mas

ainda que seu corpo queira se entregar naquele momento ela ainda

reluta com um grande não entalado na garganta. Ela trava, ele sorri.

“Quer  comer  alguma  coisa?”  —  A voz  dele  não  é  mais  a

mesma, ou ela não está ouvindo da mesma forma.



Ele  mandava  cartas  para  ela  em  Barcelona  e  não  achou

absurdo continuar a mandar quando ela voltou. Mas pra economizar

no correio, subia duas quadras para deixar suas palavras naquela

caixa quase sempre vazia.

Isso  era  so  creepy  meu  amor  and  you  don’t  understand.  E

quando a vizinhada soube… como se falou! Ô…

Ela  só  queria  espaço…  e  tempo.  Por  isso  ignorava  as

mensagens  já  datadas  que  se  acumulavam  no  celular.  Já  tinha

avisado à ele: aquele não era um tempo fértil pra se apaixonar.



Jamais

Ela mandou uma mensagem dizendo que iria. Ele não viu por

que estava ocupado.

Ela não pode ir,  encontrou algo no caminho, ele não perdeu

pois jamais havia possuído.



Elevador

Ele  e  ela  entraram  juntos  no  elevador.  Ela  sorria  e  ele

correspondia.Ela sabia o que queria, mas ele não sabia se ela já

sabia.

Então  ele  esperou.  Parece  tolice,  mas  onde  arde  a  paixão

nunca há de fato uma última chance.



Para sempre

Ele  acordou  cedo,  desperto  pela  ansiedade  de  ver  a  ela.

Desejoso que ela voltasse, rezou para que dessa vez ela voltasse

para sempre.

Ela despertou normalmente. E a despeito da reza que ele fez,

simplesmente voltou. Não existe isso de voltar para sempre.



Vento

Ela  acordou  espreguiçando-se  num colchão  vazio.  O quarto

estava na penumbra,  iluminado por  um único raio  da aurora que

atravessava a fresta na janela e banhado pela luz fraca da tela do

notebook.

Ele estava sentado, digitando.

— Não dormiu? — Ela perguntou. Ele não respondeu. — Eu te

disse ontem, essa é nossa última noite, não quis dormir comigo?

Ele olhou para ela e sorriu.

— Vem comigo. — Ele disse e saiu pela porta. Ela sorria.

— Não estou vestida.

— Vem comigo!

Ela se levantou e o acompanhou até o lado de fora do casebre,

ela estava de camisola e ele usava apenas um calção. Fazia muito

frio naquela manhã e os dois sentiram o abraço do vento. Ele lhe

estendeu a mão. Ela pegou. Passaram pelos cães, deram a volta na

casa. Atrás, no corredor estreito havia uma escada.

— Sobe.  — Ele disse.  Ela negou com a cabeça,  os dentes

batendo. Ele subiu sorrindo. Ela praguejou. Subiu também.

Quando chegou ao alto, seus olhos foram tomados pelo brilho

da luz do sol e sua pele pelo calor dos seus raios. Sentou-se ao lado



dele. Podiam ver toda a cidade. Ele a abraçou. Era um momento

mágico.

— Você já transou com alguém aqui né?

— Claro.

Os dois riram. E se despiram.



Ele se deitou na sua cama, que em meio à bagunça do barraco

tranformava-se  num canto  escuro.  Ela  entrou  pela  porta  do  pub,

ansiosa por uma noite que valesse a pena. Enquanto as mãos dele

tateavem por um travesseiro inexistente, outro corpo se aproximava

do dela. E ele só sonhava.



Havia nela qualquer coisa de espinhos e certamente, naquela

noite, havia nele algo de massa disforme e natureza moldável. Um

amortecedor natural.

—  Você  parece  esquisito.  —  Disse  ela  arqueando  as

sobrancelhas  desenhando  sobre  os  olhos  (tão  lindos)  uma

expressão severa.

— Que nada. Estou normal.

Não estava…



Ela se levantou sentindo o cheiro de café. A sensação familiar

lhe tomou os sentidos e correu como um arrepio pelo seu corpo. Ela

se  permitiu  aninhar  no  aconchego  de  casa  naquele  começo  de

outono.

Bastaram uns segundos  para  o  estranhamento.  Ela  estivera

dormindo, de onde vinha o cheiro de café matinal. Abrindo os olhos e

levantando num salto pôs-se a andar pela casa. De pé em frente ao

fogão na cozinha estava ele que a ao vê-la abriu um sorriso. Foi

respondido.

Fora bom ela ter-lhe dados as chaves.



E ele despertou pela manhã, embrulhado no cobertor. Dando-

se conta  da neblina  e chuva fina  que caia  do  céu como fuligem

geada. Lembrou de ter se levantado à noite e vomitado no banheiro.

Passou as mãos pelo pescoço e sentiu a garganta ainda arranhar.

Do remédio sobre o criado mudo deu gole forte. O sabor amargo

desceu pela garganta.

Amargo como as palavras que ele ouvira dela logo antes de

desistir do dia anterior e se jogar na cama. Todo remédio é amargo

ele  pensou.  Olhou em volta  antes  que o  despertador  tocasse as

cinco e meia da manhã.

–  Ser  escritor  nesse  país  é  burrice!  -  A voz  dela  ecoava  e

sabendo que ela tinha razão, ele voltou a dormir.



Contos Diversos

Estas são sem dúvidas as tramas mais fáceis de se justificar,

são  tramas  que  apenas  surgiram.  Criadas  por  leituras  diversas,

recortes  de  jornais,  desafios  de  escrita  de  cursos  e  manuais  ou

mesmo devaneios no metrô. 

Nem todas precisam ser boas, são treinos, como é também Um

de Tudo.



Velas

O espaço não é muito diferente de um oceano, se quer saber, a

exceção da vista. Quando eu era menino meu pai resolveu que iria

se propor a velejar pelo litoral brasileiro, colocou toda a família nisso.

Fomos do Rio  até ás aguas geladas da costa Argentina antes que

minha mãe, furiosa dissesse pra ele que aquela ideia ia acabar nos

matando.  Engraçado pensar nisso, o frio do espaço é muito pior,

mas as imensidões tem algum parentesco. O silêncio é o mesmo,

me lembro que passamos semanas sem encontrar  nada em alto

mar. Nem uma fragata, nem aves no céu. Só o mar e o barulho das

ondas. No espaço o som não se propaga, mas a nossa nave parece

se  espreguiçar  em  intervalos  inconstantes  ao  sabor  dos  ventos

solares  e  das  ondas  gravitacionais.  Esse  fenômeno  que  mal

podemos sentir e nos atinge a todo momento. Assim como ás aguas

dos  oceanos,  podemos  lutar  contra  elas  ou  navegar  nos  seus

movimentos 

Esta é uma missão colonial. A Terra já é quase um deserto. No

tempo em que naveguei com meu pai, o mar já era um deserto. Isso

é claro, é o que dizem os polemistas. Eles venceram, com o tempo

os jornalistas e especializados fizeram mudar a definição de deserto.

Começou  no  verbete  dos  dicionários  em  língua  comum  e  se

popularizou por fim no inglês erudito, relíquia da época que era a

língua mais prestigiada do mundo. Deserto agora não se tratava de



um lugar onde a água não se precipitava. Água eles diziam, só fazia

sentido se prosperasse com vida.  Somos uma capsula de fuga e

uma das últimas  missões de  realocação.  Estamos à  caminho de

Europa. Os colonos estão amontoados nos níveis inferiores, como

ratos.  Comendo  ração  e  retendo  seus  impulsos.  Sabem  que

passarão o resto de suas vidas em roupas protetoras no processo

de terraformação. Assim como na viagem da minha infância faremos

algumas paradas. Acabamos de abastecer no cinturão de asteroides

e  estamos  à  caminho  da  estação  orbital  de  marte.  O  planeta

vermelho  já  está  salpicado  de  gente.  A terraformação  deu  certo,

recentemente  começaram  a  povoar  os  mares.  Vai  que  funciona

algum dia. Investir na distância deu errado, Europa se mostrou um

tiro mais certeiro, mas a longo prazo. Tentaram colonizar o lugar faz

uns  cem  anos  e  todo  mundo  morreu.  Voltaram  pra  Marte,

descobriram  onde  erraram  e  agora  estamos  levando  a  segunda

geração de colonos.

A Eleve  é  uma  nave  robusta,  e  seus  computadores  guiam

outras seis naves menores que seguem nossa rota, há oito dias-luz

de  distância.  É  o  tempo  que  temos  para  qualquer  imprevisto.

Embora os sistemas evitem as colisões, sair do prazo por qualquer

interferência na rota gera um esforço de cálculos desnecessários.

Perdemos recursos e recursos no espaço são escassos. Dou uma

checada de rotina nos mostradores. Tudo parece certo. O monitor na

minha frente diz que ainda tenho duas horas antes de poder dormir



então  enfio  o  rosto  nos  números  que  são  disparados  na  tela.  A

qualquer momento vai acontecer, variações em razão de dois para

seis,  é  o  que  eu  procuro.  Qualquer  erro  nos  controladores,  nos

sistemas de comunicação. É tudo que restou para fazer os cálculos.

Quando me formei na academia, ainda fui treinado para colocar os

dados e corrigir  os parâmetros da inteligência artificial.  Dois anos

depois, a aprendizagem de máquina deu um salto. Agora o trabalho

do piloto é buscar razões de dois para seis no código. Logo isso

deve ficar também obsoleto, vamos parar de procurar fantasmas. O

bom  disso  é  que  sobra  tempo,  sempre  gostei  de  vasculhar  os

códigos em busca de falhas. Como em todo sistema complexo, as

maiores  delas  ainda  são  falhas  humanas.  Duas  linhas  de

programação, apenas isso é preciso para confundir todo o sistema

integrado da Eleve. Nenhum piloto jamais faria isso.

— Tudo certo  aí? — Charlie  me pergunta enquanto  oferece

pacote quente de solução proteica.  

— Cedo demais pra mudança de turno. — Respondi.

— Não consegui dormir. 

— Vai fazer besteira se não dormir.

Ela não me respondeu. Havia ligado o monitor do seu acento e

fazia nosso trabalho. 

— Você checou os dados de comunicação do canal quatro?

— Sim, por que?

Ela sorriu para mim.



— Acho que você precisa dormir mais do que eu. O canal está

mudo.

O canal quatro era nosso meio de comunicação com a colônia

marciana. Onde deveria haver um pulso constante de ondas longas.

Eu estava de olho nele há dias.

— Será que perderam as antenas. - Ela perguntou.

— Impossível terem perdido todas. Os backups existem para

emergências  e  ficam  protegidos  da  radiação,  só  entram  em

exposição quando há falhas no sistema principal. Além do mais, são

programados para disparar um sinal de alerta por um transmissor

secundário caso tenham algum problema nos principais.

— Ah...

— Como conseguiu se formar, Charlie?

Ela apoiou um dos braços na cadeira. claro

— Desculpe, eu sei tudo isso que você acabou de explicar. Só

queria esperar você terminar sua aula para dizer que nada disso

explica  o  que  aconteceu.  Temos  que  ir  até  lá.  Um  de  nós,

estabelecer contato. Lembra dessa aula na formação,.

Detestava a Charlie, e isso já é um motivo ainda maior para o

que eu diria em seguida:

— Bom, o turno é seu. Eu durmo à caminho de Marte. 

—  Tem  certeza?  Claro  que  minha  formação  não  seria

bastante...

Sim, deixei ela falando sozinha. Pensando em quanto tempo



ela levaria para perceber o que eu fiz. Melhor que fosse quando eu

já tivesse desembarcado em Marte.

---

O  veleiro  solar  é  diferente  da  Eleve.  Embora  também  seja

equipado com o Genesys e faça a maior parte do trajeto sozinho,

exige habilidade manual para aproar na radiação solar. 

— Certo, Charlie. Pode folgar o veleiro.

A voz  de  Charlie  não  veio  pelo  rádio.  Fiquei  preocupado  e

chequei o canal de comunicação doze, do veleiro com a Eleve. Tudo

normal, os códigos em padrão de dois para três. 

— Assustado? — Perguntou Charlie pelo comunicador, rindo.

— Fique atento, folgando o veleiro em dez, nove...

— Charlie, se eu pudesse...

— Oito, pudesse o que?

— Se concentre.

— Ativou o Genesys? Cinco...

— Em espera.

— Três... boa viagem Carvalho.

A capsula que era o veleiro foi liberada no espaço, presa ainda

pelos canos de proteção. Digitei os comandos do Genesys e a nave

liberou os painéis solares, fazendo o veleiro ficar dez vezes maior

com a enorme vela à frente. No monitor, os códigos buscavam pelo

sinal do vento solar. Hora de pilotar. O veleiro possui propulsores de

ar comprimido. Num espaço curto, pode atingir grandes velocidades



antes de estabilizar. Um jato e ele se moveu como se pegasse uma

onda. 

— Abandonando a ancoragem, Charlie.

— Certo.

O veleiro chacoalhou e começou a se afastar, apenas alguns

segundos  de  controle  nas  minhas  mãos  antes  de  o  Genesys

assumir.  Segundos em que um erro  me faria  vagar  perdido  pelo

espaço.  A  adrenalina  diante  da  possibilidade  da  morte  é  mais

beneficas do que o marasmo diante da certeza dela. Dane-se, estou

a caminho de Marte.

---

A viagem foi monotona como é monotono o espaço, dormi a

maior parte do caminho. Sonhei com baleias na costa da Argentina.

Meu pai amava a Terra, ninguém podia acusá-lo do contrário. Mas

todo amor se torna em ódio através da decepção. Meu pai  viu o

mundo morrer, essa é a verdade. Nasceu num mundo onde havia

ainda uma pujante vida lutando para se manter diante da poluição,

da caça e da destruição que o calor trazia. Me contava como viu por

videos na rede quando o último coral desapareceu. Acompanhava

notícias, ainda quando menino da morte de cada grande mamífero.

Nada acima de trinta quilos conseguia se manter na natureza. Dos

grandes  primatas,  restou  o  homem.  Dos  mamíferos  superiores,

restou o homem. 

Minha  irmã,  na  graduação,  trabalhou  com  preservação  em



cativeiro. Me levou para ver todo tipo de animal enorme no trabalho.

Isso antes do corte de verbas, antes do fim da pesquisa. Dizem que

ainda  devem existir  animais  em reservas  particulares,  mas  entre

nós, a maior parte das pessoas só conhece mesmo insetos, pombos

e ratos. Nada mais. Depois da praga, as pessoas mataram a maior

parte dos animais domésticos, sacrificados. Na verdade, só restaram

os projetos de preservação em Marte. Meu pai adoraria saber, minha

irmã também teria ficado feliz em descobrir, que um grupo redical fez

a única coisa sensata em anos de destruição da humanidade. Faz

cerca  de  um  ano,  invadiram  uma  instalação  governamental  de

pesquisa marinha,  explodiram o lugar e abriram as comportas.  O

mar marciano, desértico há milhoes de anos, recebeu seus primeiros

peixes. E duas baleias.

---

O  Genesys  disparou  um  alarme  que  me  fez  acordar.  Os

sensores  do  veleiro  avisavam  que  estavamos  adentrando  na

atmosfera marciana. Mais uma vez, eu não precisava fazer nada,

exceto  checar  os  processos.  A integridade do  escudo térmico  se

mantinha estável e as leituras já alcançava oitocentos graus. Fazia

algunss,  minutos que a vela solar havia sido recolhida e agora, a

contagem regressiva para a liberação dos paraquedas supersônicos

estava iniciada. Eu e o Genesys estamos à cegas, o escudo térmico

protege as câmeras guia, mas logo poderemos ver o solo marciano.



Quando  entramos  na  atmosfera  marciana  estavamos  viagando  a

trinta  e  seis  mil  quilometros  por  hora  e  a  velocidade  está

aumentando. O calor também. O aparaquedas é aberto e mesmo

com a proteção dos amortecedores de vibração, meu corpo sente a

perda brusca de velocidade. É como se todos os órgãos do meu

corpo quisessem sair dele. 

Depois de anos na estação e três meses na Eleve, a ansiedade

de ver o solo fazia todo o desconforto ser um preço muito pequeno a

pagar. Fiz mentalmente a contagem que o genesys fazia em seus

sistemas. 10...9...8...7...

Marte estava ali e logo eu o veria.

4...3...2...1

Os escudos termicos foram ejetados e  eu estava sobre o Mar

Marciano, velejando no ar sobre o imenso azul.

---



Monstro

Moacir não queria bem o mal de ninguém, era o que dizia. O

problema dele era o sobrinho petista.  Por causa do guri,  agora a

casa  da  irmã  vivia  cheia  de  viado  e  sapatão,  esse  povo

esquerdista…

“Nada contra”, ele sempre dizia, “Que cada um viva sua vida.” Mas

daí a deixar sua menina ver dois homens se beijando era demais.

Moacir tinha bebido aquele dia, quando jogou uma cadeira sobre o

próprio sobrinho. Deu ruim, a família inteira ficou contra ele.  Mas

Moacir  sabia,  confiava  que  a  maioria  ainda  pensava  como  ele.

Estava esperando o tempo passar pra família aceitar ele de novo.

Por isso cravou na urna, pra não precisar jogar cadeira em mais

ninguém. Coisa de liberal, essa coisa de terceirizar.

Não  esperava  que  terceirizados  tivessem  que  trabalhar  em

meio à pandemia. Moacir ainda não aprendeu, talvez nunca vá, que

quando você alimenta um monstro nunca tem comida o bastante pra

dar. O monstro sempre engole você também.



Ao contrário

Carlos  andava  animado  pelas  ruas  escuras  do  subúrbio,  bíblia

debaixo do braço e um sorriso marcado. Sua vida começara a entrar

nos  eixos.  Os  anos  de  alcoolismo  finalmente  o  deixavam  e  o

passado era passado.

Algo,  no  entanto,  parecia  errado  quando  se  aproximava  do

conjunto em que vivia. As luzes do apartamento 2B no terceiro andar

do prédio 02, para onde há pouco havia se mudado estavam acesas,

mesmo que ele tivesse certeza que as havia apagado. O menino

estaria acordado? Não era possível. Não depois de ter jogado bola

até as sete daquela noite,  já vira isso antes, o guri  dormia até a

manhã seguinte de tão exausto, precisava ser revirado de um lado

pro outro pra finalmente sair da cama. Além do que, o dia seguinte

era sábado. O corpo das crianças reagia a isso. O homem apertou o

passo, repetindo para si mesmo que a vida havia mudado. Não tinha

saído do inferno de onde vinha para ser  um pai  relapso.  Abriu o

portão  e  entrou  num salto,  deixando  que  a  mola  o  fechasse  no

automático. Deveria vir  um baque, os vizinhos deveriam reclamar.

Atravessou  o  estacionamento  e  subiu  um  lance  de  escadas,  no

segundo o coração ficou ligeiro.

“É o perfume dela!”

Tomado pelo desespero, correu os últimos degraus dando para

a porta entreaberta, da fresta escapava uma canção de ninar.



—  Clara!  Deixa  o  menino!  — Disse já  entrando,  os  punhos

cerrados.  A ex  esposa  numa  cadeira,  com  os  olhos  marejados,

abraçada num pequeno que dormia nos seus braços.

— Não vou deixar nunca mais. — Ela respondeu, sem tirar os

olhos daqueles pequeninos já fechados.

—  Clara, deixa o menino! — Repetiu, já mirando o canto do

cômodo, pro armarinho onde deixava o revólver.

A mulher olhou para ele, não havia ódio e sim uma profunda

mágoa escapando pelas íris. Ela acariciou o filho que se encolheu

em seus seios.

— Viu o jornal hoje? — Ela perguntou.

— Não vejo essas coisas. Te soltaram? — Carlos deixou que

os ombros caíssem, tentando mostrar calma. Se lembrava de como

fazer isso, também se lembrava como era segurar a arma. Colocou

a bíblia sobre o sofá, Clara notou.

— Mais ou menos. Tu é crente agora?

— Mais ou menos.

— Tá caçando rapariga né?

Carlos queria uma mãe pro filho deles, era o que lhe faltava

naquela cidade grande. Não pensou que a encontraria ali naquela

noite, pronta pra cobrar o passado dele. Mas não tinha o que fazer,

sabia que Clara nunca machucaria o menino. Bastava resolver o que

devia ter resolvido um ano antes. Correu pra gaveta e tomou um tiro

no ombro. Caiu no chão, sangrando e ouvindo o berro dos vizinhos.



O baque, não o do portão, não ouvira o baque do portão. Se virou,

na  porta  tinha  um cara  enorme.  Cabelo  loiro,  brincos  e  jaqueta.

Olhou pro Alvinho, seu filho. Não se mexia.

— Te preocupa não. Dei um calmante pra ele no leite. — Disse

ela se levantando e pegando a arma que estava na cadeira, embaixo

dela. Era a arma que ficava escondida no armarinho. Ela ainda o

conhecia tão bem. — Queria dizer mais, explicar tudo. Mas arma faz

barulho. A polícia logo taí.

— Tá certo. Cuida dele, pelo menos.

— Tá.

— Tira ele dessa nossa vida… E Clara, eu te…

POW!

E assim a história do Carlos acabou. Clara saiu fugida com o

loiro e o pequeno, levou de lembrança só o revólver em caso de

precisão e a bíblia do defunto de mimo.



Uisque e mel, tatuagem de fel

Chegou  no  apartamento  suado,  embora  não  tivesse  feito

esforço  algum.  Culpa  da  droga  do  ônibus  lotado.  “Isso  nunca

aconteceria  em  Madri”,  ele  pensou.  Bateu  a  mão  no  bolso,

procurando as chaves. Ouvia o farfalhar das conversas nos vizinhos,

a voz irritante da filha mais nova. “Menina linda, com seus dezoito

aninhos, bem gostosinha”.  Mas tinha se metido a cursar direito  e

ficou insuportável. “Cadê a merda das chaves?”

Estavam, é claro, presas no portão do bloco, e ele teve que

voltar dois lances de escada para buscar. 

Dentro o apartamento as conversas ecoavam, entrando pelos

poros das paredes e vibrando os vidros da cozinha. Não acendeu as

luzes, antes caminhou até o som e o ligou. A conexão com o celular

foi  imediata,  acendendo  um  layout  vermelho  na  tela  do  tocador.

Puxou o aparelho do bolso e colocou Tom Waits pra tocar,  a voz

rouca e solene de Blue Valetines apagando o mundo. Aí acendeu as

luzes,  não da sala por  que ele  queria  curtir  a  solidão,  mas a da

cozinha para que pudesse encontrar um copo limpo. A cozinha não

estava bagunçada ou suja, mas as louças se acumulavam. Coisa de

solteiro solitário. 

De debaixo do armário puxou um velho barril. Abriu a geladeira

e pegou a forma de gelo.  Abriu a torneira e deixou a água fazer

estalos  nos  cubos,  depois  os  bateu  numa  forma  de  bolo  dando



bobeira. Um punhado de gelo saltou para a superfície metálica.

Abriu o barril e sentiu o cheiro de álcool, canela e cravo tomar o

lugar.  Uísque  era  caro,  por  isso  ele  curtia  cachaça  com  os

condimentos, para fingir alguma honra. Colocou a fraude no copo e

apanhou um tanto de gelo com a mão, despejando no copo. Olhou

para a mistura, a síntese de uma vida almejando o que não se pode

ter. 

Foi para a sala e deixou o corpo à gravidade sobre o sofá. O

móvel  rangeu  mas  se  aguentou.  Levou  a  bebida  à  boca.  O  mel

adoçara a coisa toda, culpa da Vanessa. Ah, Vanessa. Amorzinho de

escola, tinha vindo visitá-lo, quem diria. Provou a gororoba líquida e

não gostou. Perguntou se ele não tinha mais nada. “Só cerveja.” Ela

não bebia cerveja e ele sabia que só teria alguma coisa aproveitar

daquela noite se ela bebesse um pouco. “Pode por mel.” Ele sugeriu,

esperava que ela colocasse no copo, não no barril.  Paciência,  só

assim pra ele ver aquela tatuagem na virilha de novo, chegar perto

daquela coisa que nunca tinha sabor de mentira.

É. É isso, e ele sorriu enquanto o som passava de música e

num breve instante a voz da vizinha surgia bem alto falando sobre

direitos humanos.



O santo

— Senta-te Cristoforo

A voz de Gianelli soou áspera. Diferente do que esperava o seu

antigo aluno pelas cartas amigáveis que trocaram, mesmo durante

seus anos de apostasia. Reencontrá-lo naquela noite no santuário

de  Virgo  Potens  havia  sido  opção  dele,  ao  qual  Cristoforo,

desesperado obviamente acatara. O presbítero tinha um semblante

cansado, mas não aquele que trazem os homens que viram demais

da vida mas sim um cansaço novo,  de fuga.  Cristoforo, em seus

contatos  com  os  naturalistas,  muitas  vezes  deu-se  com  seus

trabalhos. Um deles lhe permitiu certa vez alimentar uma serpente

com alguns  camundongos.  O  pequeno  roedor  fugiu  da  serpente,

subindo pela caixa em desespero e roendo o forro, talvez por um

milagre.  Ao  encontrar  o  buraco  e  o  pequeno  animal,  ele  não

conseguia  se  mover  por  exaustão.  Era  a  sensação  que  Gienelli

demonstrava.

—  Cecconi e Carveli estão mortos pelo teu segredo. – Disse

Gianelli.

— Transmitiu as cartas à eles?

— Sim. E esta é minha culpa, optei por crer que a sabedoria de

outros  sacerdotes  fosse  o  bastante  para  o  ocultar  o  mal  que

descobristes.



Cristoforo  levou  as  mãos  ao  rosto,  instando  às  pernas  os

passos que negavam-se a sair com naturalidade.

— Até quando, ó Cristo, esses demônios hão de seguir-me?

—  Isto é o que te peço, Cristoforo. Clames pelo Cristo. Para

isto lhe chamei hoje, para que renegues tua obra e voltes para o seio

da igreja que já outrora te acolheu. Mas isto não lhe bastará, o mal

que trouxerdes de volta não respeita à Cristo ou teus servos.

—  Como posso, padre — disse o homem já desolado — eu,

que neguei à Deus e tanto vi, eu que descobri os segredos antigos,

tornar a crer.

Gianelli  ergue-se  de  sua  cadeira,  caminhou  até  seu  antigo

aluno com toda imponência que podia extrair de si e da longa vida

monástica.

—  Essas palavras. Quem as semeia em tua boca é o diabo.

Ele lhe deus as heresias e ele te legou a negar o Cristo. — O velho

homem abraçou Cristoforo, assim como anos antes em seu ingresso

na  fé  —  Hoje  tu  deves  voltar-se.  Deves  oferecer  à  Deus  tuas

palavras e tua vida.

— Não posso padre. Minha vida já foi oferecida.

— Isto está solucionado, filho.

—  Como pode estar, o trato selado não pode ser desfeito. E

veja, aqueles que sabem da verdade já foram mortos, seja em Milão

ou sejam os bispos. Todos mortos pela criatura que eu odiosamente

libertei. Mil anos de sofrimento, é o que mereço pelos meus atos vis.



— Ouça o que acabou de dizer Cristoforo. Não é verdade que

todos que sabem de teu segredo estão mortos.

— Sim.

— Todos, exceto a mim?

— É verdade.

— Então confie, filho. Seu trato foi desfeito.

A expressão de Cristoforo atravessou um vale de duvidas até

ser coroado por espanto e horror.

— O que fizeste, padre?

— Tomei a mim as dores que lhe padeciam. Nas suas cartas,

tu descreveste o ritual profano que fizeste.

— Não, não, não creio. Tolo, imensamente tolo eu fui.

—  O  demônio  que  libertaste  tardou,  mas  veio  até  mim.

Travamos uma longa conversa. Ele é odioso e perverso, mas pouco

sábio. Não vê em ti os olhos que vi quando menino.

—  Não, não. Melhor seria se ele houvesse lhe matado. Meu

penar seria menor. A condenação ao inferno é o que mereço, como

posso me perdoar por isto? Causar tamanho mal àquele a quem

supliquei abrigo.

—  Aceitas  o  abrigo,  meu  filho.  Este  é  meu  sacríficio.  O

enganei, e seguirei enganando. Terás tempo. Eu lhe suplico, voltes

para Cristo e desfaça o mal que fizestes. Só tu, que o trouxe, pode

devolver-lhe as profundezas.

Cristoforo voltou-se para seu antigo mestre e diz.



—  Percebo o que faz.  Tentas me enganar como enganou a

satanás. Apela ao meu orgulho e minha honra. Sabia que eu me

esconderia e deixaria este mal a solta, a me procurar.

—  E quanto mal ele pode fazer se permanecer a solta neste

mundo. Não, um pouco de mal a mais que exista já é muito.

— És sábio. Eu pude negar à Cristo mas nunca negaria quem

me ensinou a permanecer firme naquilo que acreditava. Devo a você

a honra e agora minha alma. Farei justo valor dela e encontrarei uma

forma de deter a besta.

Gianelli sentou-se, cedendo de novo ao cansaço.

— Vai filho, lá fora te esperam. Celebre seu retorno.



Tiro de misericórdia

— Vai cara, atira! Tá muito errado se acha que eu vou implorar

pela minha vida. Ela não tá valendo nada. É um favor que ce me faz.

Tico tremia. Era pra ser só um assalto “de rotina”. Precisava

levantar uma grana pra pagar o pó do coió. Nada mais fácil do que

pegar uns celulares de uns idiotas que andam com eles nas mãos à

noite.

Ele e o cabeção sempre deram conta. “Por favor moco, não me

machuca”, “não faz nada, por favor”, “pelo amor de deus moço, só

deixa eu ir”.

Ouvira tantas vezes que já tinha protocolo, quase um vendedor.

— Calma, a gente não vai te machucar. Só passa a carteira e o

celular.

A carteira era um bônus, quase nunca tinha nada, mas pagava

o álcool do carro e dos dois depois da noite acabar. Dessa vez, a

resposta foi diferente:

— Meu celular tá aqui na minha mão. Mete bala que ce pega.

O rapaz não tinha nada de especial, não era forte, nem alto,

nem tão gordo. Vestia roupas comuns e seu aparelgo celular parecia

comum também.

— Vai cara, decide. Ou ce me mete bala e leva o celular, ou vai

embora e me deixa em paz.



— Mata esse porra. – Calma cabeção, pensou Tico, sem saber

como reagir.

— Isso, vai lá. Me mata. Mas eu vou dizer uma coisa, gravei o

rosto de vocês dois. Se eu descer pro inferno e o inferno existir…

Pow!

Cabeção que atirou. Que porra era aquela, pensou Tico vendo

o corpo se estatelar no chão. Sua garganta se ressecou. O tiro tinha

pego na garganta, o rapaz caíra no chão e segurava a ferida com

uma mão que jorrava sangue. Agora seus olhos traziam desespero.

Tico não sabia se ele tentava falar ou respirar. Não ia durar muito.

— Pega tudo porra, e vamo embora.

Cabeção tinha razão. Tico de ajoelhou pra pegar o celular e a

carteira.  Ouviu  a  voz  do  rapaz  sussurando:  “O  inferno  existe

mesmo.”

A espinha  gelou,  olhou  para  o  rosto  do  defunto.  Já  havia

partido, teriam sido suas últimas palavras?

Cabeção correu, Tico correu atrás dele. Até o carro parado num

beco.

— Bora bora bora.

Parecia um final, podia ser um começo.



Dois microcontos

Espelho

Eu,  vendedor  ambulante,  me entristeço com o fim do maior

hotel da cidade. Antes, sua parede de vidro deixava que eu ajeitasse

meu cabelo, minhas roupas… Agora, com tapumes, é um espelho.

Portas

Ouviu as chaves dando voltas na fechadura. Se estava ou se

iria ficar sozinha não importava, bastava saber se as trancas ainda

funcionavam.



Seis na fazenda

As luzes já haviam se apagado há muito e os homens de ajuntavam

no escuro, um canto de mau agouro se ouvia pela fazenda. Martin

não  temia  a  morte,  mas  naquela  noite  dormiu  segurando  a

espingarda.

Já era mais de meia noite quando os cães começaram a latir.

Martin e os outros acordaram assustados, um homem – dos mais

jovens – havia ficado acordado de vigia. A qualquer sinal ele deveria

vir para dentro da fazenda para avisar aos outros. Mas minutos se

seguiram sem que ele aparecesse.

Um dos cães ganiu a distância, depois outro e então o terceiro.

Era assim que descreviam o demônio, alguém que lutava braço a

braço  com cães  bravios.  Martin  não  podia  ver  seus  irmãos  com

clareza. Eram seis, contando com ele e o vigia. “Poucos homens”

dizia sua velha, “vão todos morrer nas mãos do demônio.”

Martin não acreditava em demônio, haveria de ser um homem

afinal e ele o mataria com um tiro no peito. O silêncio tornou a tomar

o casebre. O vento entrava e saía sem ecoar pela casa. Havia sido

um engenho um dia, lar de grandes familias escravocratas. Martin

provavelmente era neto de alguém que havia nascido ali. “Vai fechar

a história, vai morrer lá.”

Martin  segurou firme a  arma e avançou.  Não sabia  se  ia  a

frente ou atrás mas sabia que não iria sozinho. Apoiou-se na janela



deixando a tênue luz da noite lhe cobrir, era noite de lua nova e a

visão não era muito melhor do que dentro da casa. Tentou ver algum

lampião ou tocha, mas não viu nada. Esperavam que ele voltasse

para  a  casa  da  fazenda  abandonada,  lugar  onde  a  cada  mês

abandonava duas vítimas. Teria ele visto o vigia antes de ser, ele

mesmo,  visto?  Os  cães  teriam  corrido  contra  ele.  Teria  ele  ido

embora.

A emboscada havia sido planejada há dias, aquele assassino

haveria de pagar.  Martin tentava forçar os olhos para ver algo na

noite,  sentiu  um  toque  frio  nos  ombros.  Ouviu  uma  voz  gélida

sussurrar ao seu ouvido. Ele estava ali dentro, com eles. “vão todos

morrer nas mãos do demônio.” Ouvia a velha da cidade dizer, sentiu

uma pressão na garganta, depois calor e então nada.

Sorte não ter visto o que aconteceu aos outros.



Nenhum de nós jamais foi capaz de explicar

o que aconteceu.

Pra ser sincero, hoje tudo não passa de uma memória.  Sou

lúcido de uma imagem minha enquanto deslizava o dedo pela tela

do smartphone, acessando o facebook que eu mal havia aprendido a

usar. E Lembro de todas as bizarrices que vieram antes e depois.

Foi de manhã . De repente todas as notificações do whatsapp eram

sobre aquela grande explosão no céu. (Acho que era o Whats. Não

sei  se  a  essa  altura  o  Telegram já  era  o  app  mais  popular)  Me

lembro que um Halo colorido revelava as as estrelas sob o sol. Era

meio que um eclipse as avessas, com a área onde deveria cintilar

nosso astro rei fosse tomada pela noite. Durou algumas horas e logo

que vi  liguei  a TV. Com um celular a mão, naquela época, todos

sempre precisavam de uma fonte confiável.

Logo percebi que se tratava de um escarcéu. Todos os canais

em  alerta  de  urgência.  Alternavam  entrevistas  as  pressas  com

especialistas que nada podiam oferecer  de verdade.  Tomadas de

correspondentes  internacionais  apontando  as  câmeras  para  cima

tentando  mostrar  que  não  importava  o  lugar  do  mundo  onde

estivessem, lá estava o espetáculo celeste. Eu era um homem de

idade, pouco dado a conspirações céticas ou religiosas, mas apenas

duas coisas me vinham a mente: Ou eram os deuses astronautas ou

Nostradamus havia errado a volta de Cristo em umas décadas.



O Alfredo me ligou, perguntando se eu havia visto o mensagem

que ele tinha me enviado. Não tinha visto é claro, os fluxos de dados

estavam  congestionados.  Mas  todas  as  mensagens  eram  as

mesmas. Algumas com piadas mal engendradas com o fato inédito,

mas ainda assim só sim só se falava de uma coisa. Enquanto falava

com ele pelo telefone senti sua voz desaparecer lentamente e o meu

entorno se apagar. Só faltava mesmo isso. Morrer em meio ao maior

acontecimento da história da humanidade. Me senti irado e azarado.

Coloquei  minha  mão  sobre  o  peito.  Não  me  parecia  um  ataque

cardíaco. Eu não estava emocionado o suficiente, talvez nem sequer

se descessem da luz os homenzinhos verdes eu ficaria mal a ponto

de ter um infarto. Um derrame talvez?

As luzes se acenderam.  Estava de novo na minha sala.  Na

minha mão o celular. Tudo parecia normal mas o demônio estava

nos detalhes. Naquele momento eu respondia um sms. Eu podia ser

antiquado mas sabia que não usava sms desde que o Alfredo me

dera um celular que ele não queria mais. Além disso, a TV estava

desligada e as almofadas sobre o sofá havia sido trocadas no ano

passado.  Liguei  a  TV com pressa,  querendo saber  o que estava

acontecendo.

Fiquei chocado ao ver que na tela aparecia uma noticia sobre

um processo de impedimento da presidente. Reprise? No meio de

algo tão assustador quanto o que acontecia? Não importava mais

aquilo  não.  Mudei  de  canal,  tudo  na  mais  perfeita  ordem.   Era



insano. Derrames podem produzir alucinações. Fui até o lado de fora

da casa e o olhei para o céu, sob o sol lá estava o terror. Ouvi a TV

chiar.  Fiquei  pasmo.  Tvs  digitais  não  chiam.  Avisaram  isso  na

propaganda tantas vezes que tinha entrado fundo na minha mente.

Mas minha TV chiava. Onde estava o conversor? Olhei para a sala e

ela  estava praticamente  uma pintura  surrealista.  Em torno da TV

tudo piscava e desaparecia, as paredes pareciam derreter. A própria

TV alternava piscando,  num momento  surgindo  como um LCD e

outro com uma velha TV de tubo. Ela projetou imagens na minha

mente, vi um vislumbre do futuro. Eu digo que vi por que sei que vi,

mas em seguida uma voz disse: “Por aqui não” e as imagens foram

deletadas da  minha mente.  Deletadas não,  apagadas.  Ainda não

existia essa palavra.

Pisquei os olhos e tudo se apagou de novo. Me vi em 1995.

O Halo… digo, o círculo luminoso ainda estava no céu mas a casa

estava vazia,  eu havia  acabado de a comprar  em 95,  ainda não

estava mobiliada. Estava escuro. Todos os acontecimentos bizarros

do mundo que nasceu depois da virada do milênio dançavam como

sombras nas paredes. Eu ouvi alguém dizer: “Mais…”

Era uma voz sibilante e assustadora. Do tipo que parecia um

demônio daqueles dos filmes do Zé do caixão. Na época eu gostava

muito de Zé do caixão. Então eu voltei mais e apaguei. Antes de 95

eu  não  deveria  estar  ali  mas  estava.  Me  lembrei  que  estive.

Quando eu era moleque eu fugi de casa uma noite, e acordei ali. Era



um moleque medroso sem coragem de sair de casa. Quando me vi

sozinho na rua sentei e chorei até dormir. Acordei com o sol raiando

na frente da casa onde você e o Alfredo nasceram uns 30 anos

depois. Durante esse tempo eu sempre soube de tudo. Al Qaeda,

crise, Fukushima, a copa do mundo, o Impeachment, o Trump. Tudo

isso se manteve nítido na minha cabeça, não sei…

Veja  bem,  o  dia  que me lembro  é  hoje.  Bem a tardinha.  É

quando tudo vai acontecer de novo. Eu nunca me esqueci, guardei

essa data para estar pronto quando acontecesse. Mudar as coisas.

Você pode me perguntar o por que de eu não ter impedido tanta

desgraça no mundo e pra ser bem claro eu não saberia responder.

Talvez eu tivesse medo que mudando alguma coisa eu não poderia

me vingar de seja lá o que está fazendo isso.

— Você é muito maluco pai!

— Ce acha né? Só sei que as coisas estão do jeito que tinham

que estar e eu espero poder tirar satisfação com seja lá o que me

mandou de volta. Tenho umas contas pra acertar.

— Que contas pai?

— Quero saber por que é que o maldito me mandou de volta

pra ser criança, numa época em que ainda não existia celular!



Xarope pra garganta

Tomou duas boas colheradas do xarope, enfiando a cada vez a

colher bem fundo na garganta. Sentiu o liquido viscoso e adocicado

lhe descer pela garganta arranhando as paredes do sua faringe e

adentrando  via  os  movimentos  involuntários  pelo  esôfago.  Não

sentiu melhora, então pigarreou e cuspiu uma grossa bola de catarro

pelo vidro do carro.

A noite era escura na estrada e ele seguia por um trecho da

rodovia Fernão Dias conhecido por vários acidentes fatais. Claro que

isso lhe passava pela cabeça com o mesmo incomodo que o xarope

fazia ao descer para o estômago, um incomodo incapaz de o fazer

parar. O motor do Opala 1992 roncava como um demônio desejando

o sangue de um fiel. Ele sorria.

Sua mão suava quando ele mudava a marcha, e o volante já

estava úmido. A garganta estava insuportável, ardia e coçava. Ele

não  se  importava,  tinha  um  lugar  para  ir.  Pisou  no  acelerador

fazendo o motor urrar em resposta. Aquele carro gostava de correr. A

faixa dos faróis no trecho pouco iluminado cortava o caminho. Ele

pegou de novo o xarope, nada de colher. Virou o frasco na garganta

e deu três grandes goladas. Tossiu e cuspiu a porcaria no painel.

Tossiu mais forte. Duas vezes. Botou a mão no peito e temeu perder

o controle da direção dada as violências do ataque. A direção do

Opala era dura pela idade, segurou o tranco. Vieram as náuseas.



O vidro  de  xarope  havia  caído  no  carpete  e  o  cheiro  adocicado

tomara  conta  do  carro.  Ele  tossiu  de  novo,  o  motor  do  carro

roncando  e  a  luz  dos  faróis  despontando  nas  montanhas  lá  na

frente.  O  peito  dele  doeu,  o  cheiro  adocicado  o  fazendo  querer

vomitar. Ele havia prometido que ia chegar a tempo, não importa o

que acontecesse. Botou a mão na boca, algo estava saindo. A ânsia

de vômito perdeu o tempo e agora a garganta estava obstruída. Ele

olhou  para  o  volante,  para  as  luzes  do  farol  e  pensou  na  sua

promessa. “Chegar a tempo.” 

Tentou alcançar o celular no porta luvas molhado de xarope.

Veio um espasmo e a mão bateu no rádio. O aparelho ligou alto se

misturando ao ronco do motor tocando Rolling Stones. O peito dele

chacoalhou, seus olhos lacrimejaram. Tentáculos cheios de espinhos

forçavam a saído pela boca e o nariz. Sangue e saliva misturados

com  xarope  umedecendo  a  pele  da  criatura  nascente.

Ele fechou os olhos, seus últimos pensamentos traduzidos num rigor

pós  mortis  mantinham  as  mãos  presas  ao  volante.  Seu  corpo

desfalecido dentro do Opala 1992 cruzando a rodovia Fernão Dias.

O ronco do motor, o farol anunciando a chegada. O rádio cantando

sem parar:

I can’t get no satisfaction

I can’t get no satisfaction

‘Cause I try and I try and I try and I try

I can’t get no, I can’t get no



When I’m drivin’ in my car

And that man comes on the radio

He’s tellin’ me more and more

About some useless information

Supposed to fire my imagination

I can’t get no, oh no no no

Hey hey hey, that’s what I say



A caverna

Nos últimos anos, um sistema de cavernas na Grécia passou a

apresentar  um  fenômeno  desconhecido,  em  ocasiões

aparentemente  aleatórias  todo  o  oxigênio  presente  no  conjunto

desaparecia  sendo  substituído  por  outros  gases.  Ângelo  do

Nascimento,  Doutor  em  geologia  montou  um  grupo  de  pesquisa

integrando recursos do Brasil e da Grécia para estudar o fenômeno.

Nas últimas horas, refugiados do Oriente Médio tentaram entrar na

Grécia pelo mar e então acamparam nas cavernas, duas crianças

estão desaparecidas desde então e Ângelo e sua colega Lara foram

chamados pela polícia para ajudar nas buscas.

Os pensamentos de Ângelo eram tumultuados enquanto o jipe

balançava no terreno acidentado. Ao leu lado, tentando permanecer

desperta  estava  Lara  encostada  no  vidro  fechado  do  carro.  Na

frente, ao lado do motorista estava o policial que os havia acordado.

Ângelo olhou para trás através do vidro do carro, viu através de uma

fina névoa a viatura que os acompanhava com o farol baixo. “Como

conseguem subir esse terreno naquele carro?” — pensou, voltando

seus olhos para a estrada. Ainda amanhecia e como é comum no

inverno grego talvez o sol demorasse um pouco mais para iluminar a

manhã.  Ângelo  estendeu as  mão para  a  mochila  aninhada entre

seus pés e levou algum tempo para encontrar a pasta que precisava.

Abriu o envelope e começou a olhar as imagens fotografadas da

caverna,  cada  foto  trazia  uma  etiqueta  digital  no  canto  inferior



mostrando as datas em que foram tiradas, todas dois ou três anos

antes.

— Não  adianta.  — Disse  Lara  acordando  — Não  vai  fazer

diferença pra eles verem essas fotos.  Nunca estiveram dentro da

caverna, vai ser um mergulho as cegas.

— Não é pra eles. É pra gente.

— Você insistiu  para que viéssemos, mas acha mesmo que

vão deixar nós dois entramos?

—  Eles  não  tem  opção,  só  nós  conhecemos  bem  aquele

terreno.

— E não temos autoridade nenhuma.

Ângelo meneou a cabeça e sussurrou. “Vamos entrar.”

Do lado de fora da entrada da caverna haviam um homem e

uma mulher já parcialmente equipados. O homem estava iluminado

pelos faróis dos carros de polícia, tinha evidenciadas as rugas em

seu rosto parecendo muito mais velho do que de fato deveria ser e

assumindo  um  ar  sombrio  e  assustador.  Ele  não  havia  se

preocupado  o  suficiente  ao  colocar  o  equipamento  que  trouxera,

suas amarras estavam frouxas.

—  Com  licença,  precisa  apertar  isso  mais.  —  Disse  Lara,

interrompendo uma fala do homem. Ele se virou para o casal recém

chegado acompanhado pelos dois policiais.

— Com certeza, Srta? — Respondeu o homem.

— Lara Tspiras.



O policial  que os acompanhava fez questão de apresentar a

todos  neste  instante,  dizendo  que  aqueles  eram  o  capitão  da

guarnição e uma especialista em resgate. A sensação de urgência

era clara, e as apresentações não foram amistosas. E certamente

Ângelo não se importou com nada disso.

— Crianças? — Perguntou Lara

— Duas crianças, Sra.  Tspiras, o resto do grupo foi  retirado

com  relativa  facilidade,  mas  as  duas  crianças  adentraram  na

caverna.

— Isso não faz nenhum sentido. Se todos os outros estavam

desacordados, como as crianças poderiam ir ainda mais ao interior

da caverna?

—  Vocês não podem entrar lá sem a gente. — Disse Ângelo

enfático.

— Estamos cientes da estrutura da caverna.

—  Sim,  provavelmente  tão  cientes  quanto  os  coiotes  que

guiaram essas pessoas para lá.

O  capitão  claramente  não  estava  satisfeito  com a  situação.

Ângelo não saberia dizer se era preocupação com as crianças ou

raiva delas.

— Os outros refugiados… — Ângelo começou.

— As providências já estão sendo tomadas.

Ângelo sabia que providências seriam. Certamente já estavam

sendo mandados para a fronteira com a Turquia, de onde o governo



de lá se viraria com eles. A contra gosto, o capitão deixou que Lara e

a outra jovem o instruíssem sobre como colocar os equipamentos.

Enquanto  se  preparava,  Ângelo  olhava  para  dentro  da  caverna,

como  fizera  tantas  vezes.  Era  seu  fascínio.  Lara  e  Ângelo  não

sabiam que naquela noite se envolveriam com naturezas antigas,

existentes antes da própria criação do tempo. Eram seres humanos

limitados  e  só  podiam  ver  as  coisas  que  lhes  aconteciam

simultaneamente e num curto limite do espaço onde seus sentidos

podiam  se  conectar  ao  mundo.  Tinham  uma  ou  outra  arma  no

arsenal de suas mentes, como espeleologistas tinham conhecimento

prático  e  abstrato  da  natureza de cavernas e  crateras  no solo  e

assim sendo  Ângelo  estava  certo  em pensar  que  eram,  naquele

momento, as pessoas mais capacitadas para entrar numa caverna

extremamente perigosa para efetuar o resgate de alguém preso nas

suas entranhas. 

A caverna de abria  diretamente nas rochas,  com um bolsão

desprendido a poucos metros da praia no paredão que se seguia.

Para  alcançar  sua  entrada  era  preciso  se  apoiar  nas  pedras  e

escalar  um  pouco,  nada  com  muita  dificuldade.  A  entrada,  no

entanto,  era  enganosa.  Alguém  que  passasse  por  ela  poderia

simplesmente se sentar no hall de entrada sem nunca conhecer o

que ela escondia. Ali onde se podia ver do mar e onde as gotas de

água salgada salpicavam com o vento frio da noite era apenas a

decoração da porta. Esta em si era uma fresta na rocha posicionada



na extremidade esquerda da abertura,  para  passar  por  ela  cada

viajante deveria atravessar sozinho. Os quatro membros da equipe

de  resgate  fizeram  os  últimos  preparativos  e  conferiram  suas

máscaras de oxigênio.

Ângelo  se  postou  ao  lado  de  Lara  enquanto  ela  conferia  o

equipamento.

— Se lembra que achamos vestígios de fogueiras?

— Achamos que fossem turistas acampando.

— Rota de refugiados, esse mundo tá de cabeça para baixo.

— Deve ter dado certo por muito tempo, faz dois meses que a

caverna se tornou irrespirável. Antes eles podiam estar vindo aqui e

dado sorte. — Lara parou um pouco e ponderou — Estiveram aqui

por quantas vezes entre os ciclos?

— Não sei, mas a situação dessa gente. Muito azar não acha?

Lara acenou.

— Vocês dois! — disse o capitão, estão prontos?

— Já vamos! — Gritou Ângelo – Ainda bem que não vou ouvir

a voz dele lá dentro.

Todos, um de cada vez, entraram na caverna.

Depois de um curto espaço apertado, a caverna se abria um

enorme sistema. Ângelo e Lara haviam mostrado aos outros dois

seus mapas, indicando onde deveriam passar e o provável caminho

que as crianças seguiriam. Devido a ausência de oxigênio elas não

poderiam estar  além do  primeiro  entroncamento.  Àquela  altura  e



apesar  dos  esforços,  esperavam encontrar  apenas  os  corpos.  O

primeiro salão era enorme, com cerca de dez metros de uma parede

a outra e cerca de 120 metros num leve declínio que se estendia das

costas  da  equipe  e  ia  em  direção  ao  coração  da  caverna.

Espalhados pelo chão, haviam ainda vários bens dos refugiados e

novamente restos de fogueira,  agora recentes  mas sem qualquer

sinal de chama. Ângelo olhou para Lara, e embora não pudessem se

falar  devido  às  máscaras,  ambos  sabiam  que  tinham  a  mesma

certeza. Aquilo significa oxigênio em abundância. Aquilo significava

que quando os refugiados entraram havia muito ar naquele lugar, o

que abria a possibilidade de todo o sistema ter oxigênio. Talvez as

crianças tivessem explorado mais e ido mais fundo, onde havia a

chance haver bolsões. Um grande talvez se anunciasse, mas era a

primeira  chance  de  que  elas  estivessem  vivas.  Ângelo  ouviu

tambores. 

Apenas  uma  batida  ritmada,  um  som  familiar.  Se  tivesse

continuado  por  mais  um segundo  ele  teria  acreditado  que  havia

ouvido de verdade, mas como foi algo efêmero a imaginação parecia

mais provável. Lara era a mais habilidosa ao conduzir a exploração

das cavernas, então foi  a frente seguida pela policial e o capitão.

Ângelo  encerrava  a  fila  indiana.  Ao  saírem  do  primeiro  salão  o

caminho tornou-se novamente estreito. Tentavam olhar o chão com

as lanternas para encontrar sinais das crianças. O capitão sabia que

não  encontrariam,  até  ali  os  policiais  haviam  ido  antes  que  ele



interrompesse as buscas temendo que ficassem perdidos. Como a

ordem  havia  partido  dele,  uma  parte  de  si  esperava  que  não

encontrassem as crianças rapidamente. Seria péssimo descobrir que

havia impedido seu resgate por apenas alguns metros.

Andaram  por  alguns  minutos  sem  sinal  algum.  E  então,

tambores. Ângelo ouvia nitidamente agora, mas aparentemente seus

companheiros ignoravam a situação. Ele tocou no ombro do capitão

e fez sinais perguntando se ele ouvia algo, prontamente negados.

Era  uma  situação  estranha  que  se  prolongaria  não  fosse  o

impossível.  Ângelo,  experiente  na  exploração  daquela  caverna

escorregou e caiu por uma fissura. A queda não foi longa, mas foi

dolorosa.  Ângelo  rolou  por  cinco  metros  antes  de  estabilizar.  Se

amaldiçoando pela burrice, olhou para cima e viu que nenhum de

seus colegas poderia o ver daquela posição. Levantou-se, checando

se  não  haviam ossos  quebrados.  Apesar  da  dor  no  joelho,  não.

Observou as luzes das lanternas varrendo uma área dois  metros

acima de  onde  estava.  Sabia  que  Lara  iria  procurar  um jeito  de

descer.  A  melhor  opção  era  esperar.  Mas  os  tambores  não

cessavam.

Olhou para trás e viu, cerca de trinta metros  a frente o tremular

de uma chama brilhando através de uma fissura. Era distante, não

seria  uma  chama  qualquer.  Precisaria  de  muito  ar,  e  aquilo  só

poderia significar uma coisa. As crianças estavam vivas. Pegou um

de seus martelos e parte  das cordas que trouxera,  e colocou no



chão. Esperava que fossem o sinal de que havia estado ali. Depois

de encontrar seu equipamento, Lara saberia que ele havia ido em

direção a chama. E andou na direção dos tambores.

Ao atravessar a fresta, no entanto, a luz se apagou de súbito e

novamente, Ângelo caiu em direção ao nada, dessa vez aterrissando

em  água  gelada.  Desesperou-se  enquanto  afundava  e  a  água

inundava sua máscara. Não havia sido feita para mergulhos afinal. A

arrancou e desafivelou o pesado tanque de oxigênio.  Nadou com

força até chegar a superfície. Ao subir, respirou profundamente sem

se dar conta do fato. Duas fortes lufadas de ar tomaram os seus

pulmões antes que ele percebesse que estava certo, havia oxigênio.

Os tambores voltaram a tocar  e  com um som caudaloso a  água

começou a desaparecer. Eram completamente sugadas para algum

lugar e onde estavam antes surgia um reluzente cristal. Ângelo não

podia acreditar quando ficou de pé exatamente na altura que a água

o deixava. A sua frente viu uma linda mulher negra, vestindo uma

túnica brilhante decorada por adornos que era dourados como o sol

da tarde. Seu brilho tornou a clarear o salão. Ao seu lado estavam as

duas crianças, uma menina e um menino. Ângelo não tinha reação.

—  Eu  sou  tudo.  — Disse  a  mulher  com uma  voz  suave  e

melodiosa.

Ângelo  sequer  se  movia.  Pensava  estar  morto,  era  mais

plausível.

— Tudo o que? — Perguntou.



— Tudo o que existe. Tudo que foi criado. Tudo que você ouviu

dizer quando era um menino.

— Você é a natureza? — Disse Ângelo.

— O quê? — Perguntou a mulher sorrindo.

—  Você me fez lembrar isso agora, me perguntou o que eu

aprendi  quando  era  menino.  Disso  que  eu  estou  falando.  Mãe

natureza, a mãe terra, essas coisas.

— O que é a natureza?

— Que jogo é esse? O planeta, as árvores… tudo!

A  mulher  pousou  a  mão  suavemente  sobre  a  cabeça  da

menina.

— E eles?

Ângelo  sentiu  uma pontada no peito.  E  o  salão  voltou  a  se

encher  de  água.  As  crianças  abraçaram  a  mulher  que  sorria

enquanto lágrimas desciam do seu rosto. Tudo se tornou escuridão.

Ângelo se viu caído no chão ao lado do lago, abriu os olhos com

dificuldade e respirava pesadamente quando viu luzes de lanternas

dançando. Lara correu até ele se ajoelhou no chão, checou seu peito

e  sua  pulsação.  Vendo  que  estava  sem  máscara,  retirou  a  sua

também,  mas  não  conseguiu  respirar  e  teve  que  recolocá-la.  A

mulher  estava desesperada,  procurando a máscara do amigo em

todas as direções. Tentava gesticular para Ângelo perguntando onde

estava  a  dele.  Ângelo  ainda  estava  chocado,  mas  conseguiu

entender. Apontou para o lago, onde havia tirado a máscara. Lara,



apontou a lanterna naquela direção e onde antes havia água não

havia nada mais do que rocha firme, uma máscara de respiração

atrelada a  um tanque de oxigênio  e  os  corpos de duas crianças

mortas. Ângelo foi capaz de respirar até que se colocassem de novo

o equipamento. 

Lara  acreditou  que  devia  haver  algum  oxigênio  restante  no

salão,  mas  não  podia  explicar  onde  seu  colega  havia  ficado

encharcado  de  água.  Ângelo  nunca  mais  voltou  a  entrar  numa

caverna de novo e se tornou uma pessoa diferente, mais meditativa.

Sempre que podia contava a história dizendo que havia conhecido

deus, e que ela era chegada a metáforas.
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