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Capítulo 1 
 

 

 

Eu não sabia como tinha ido parar ali. 

Abri os olhos e não vi nada, estava tudo escuro. Pensei que talvez eu 

nem tivesse aberto os olhos, mas quando pisquei, me convenci de 

que havia ficado cego. Senti um profundo horror tomar conta de 

minha alma. E tentei me levantar. Só aí notei o chão duro, frio e me-

tálico. Estava frio. Bem frio. 

Me levantei com certa dificuldade, ainda sem nada poder ver. 

Dei um passo à frente e parei. 

Não dava para ver nada, lhufas, a escuridão era completa. Eu estava 

cego? Ou estava preso? Não dava para saber. 

Tentei ouvir alguma coisa, mas havia apenas um profundo e tene-

broso silêncio que me invadia. Mantive-me parado, tentando escutar 

alguma coisa. Mas eu só ouvia o sibilar tímido do ar entrando nas 
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minhas narinas. Senti o coração batendo no peito e era como se eu 

pudesse ouvi-lo. 

Pensei em gritar, mas me contive. Eu não sabia onde estava. Gritar 

talvez complicasse ainda mais as coisas. 

Sentei no chão frio e cruzei minhas pernas em posição de lótus. Es-

perei. Talvez alguém viesse. 

Pensei que talvez eu estivesse num elevador. Não sei como cheguei 

ali, não me lembro. O tempo parecia não passar. Mas minha cabeça 

funcionava a mil por hora, tentando determinar em que parte do 

passado eu havia cometido o vacilo de parar naquele lugar. 

O ar era pesado, e embora frio, parecia viciado. Não ouvia ar en-

trando, nem sentia o vento. 

Aquele pensamento me assustou a ponto de me fazer levantar no-

vamente. Andei devagar, pisando com cuidado. Poderia haver um 

buraco ou coisa assim. Eu não via nada. Mas pelo menos, o tato ain-

da funcionava. 

Estiquei os braços à frente, na expectativa de me deparar com uma 

porta, uma parede, algo assim. Dei vários passos e comecei a me 

assustar quando minhas mãos não achavam obstáculo algum. 

Aquilo me deu medo. Parei. Talvez eu estivesse indo na direção er-

rada. 

Pela primeira vez, respirei fundo e gritei: 

–Socorro! 
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O som ecoou. Eu ouvi várias vezes o grito de socorro. Aquilo me 

mostrou que eu estava numa espécie de caixa. E não era pequena. 

Andei para frente, com os braços esticados. Uma hora eu tinha que 

bater em alguma coisa. Era uma experiência excruciante a de não 

ver nada. Enquanto andava, ouvia meus passos ecoando no metal. 

Andei, andei… E ia pensando no caminho sobre os cegos que eu já 

havia visto na vida. Talvez se estivessem no meu lugar eles fizessem 

diferente. Mas ali estava eu, lascado como um peixe de mar num 

aquário de água doce. 

Eu andava, andava e nada da parede tocar as pontas de meus dedos. 

Quando dei por mim, eu estava chorando. O medo era aterrador. As 

lagrimas rolavam no meu rosto fazendo cócegas. 

Comecei a correr. “A parede há de chegar! ” – Pensei. 

Corri durante vários minutos, completamente na escuridão. Os pas-

sos ainda ecoavam. De vez em quando, eu sentia que passava sobre 

partes ocas, pois o som ali era diferente. Mas não topei, não senti 

elevação, degrau, rampa ou qualquer elemento diverso de uma su-

perfície metálica e plana. 

Parei esbaforido. Olhei para o lado. Talvez a parede estivesse a pou-

cos centímetros de mim… Mas não havia como saber. 

Talvez fosse um sonho. Pensei nisso e esperei ansioso que essa per-

cepção criativa fosse suficiente para me acordar. Não foi. 

Não era sonho, nem pesadelo. Ali estava eu. 
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Meti a mão no bolso. Eu estava de roupa. Reconheci pelo tato as mi-

nhas calças jeans. A carteira ainda estava comigo, no bolso de trás. O 

pente, um antigo pente de plástico da marca “Flamengo” que ganhei 

de meu avô, no outro bolso. 

Eu estava de sapatos e pelo toque, eram os mesmos da noite anteri-

or. As memórias estavam ainda confusas, mas gradualmente come-

cei a me lembrar de algumas coisas. 

Na noite anterior, eu havia terminado meu relacionamento com Ja-

ne, na Pizzaria do Mario. Jane ficou triste, mas eram as coisas da vi-

da. Eu não me via feliz ao lado dela, de modo que optei por ser ho-

nesto a enganar a mulher que um dia amei. 

Jane chorou, disse que jamais me perdoaria, arrancou a aliança e 

jogou na minha cara. A maldita tinha uma ótima mira, de modo que 

acertou bem no meu dente, lascando um pedaço.  Na hora doeu, 

mas a situação do vexame na pizzaria foi tão grande, com tanta gen-

te olhando ela jogar o copo de cerveja em mim, aos gritos histéricos, 

palavrões e coisas ininteligíveis (ela era sempre assim, depois de 

estourar seu pavio curto, Jane começava a embolar palavrões e re-

mixar palavrões em novas versões de impropérios) que nem liguei 

para a dor. Fiquei quieto, impávido, o que irritou ainda mais a mu-

lher, que considerou minha reação de frieza e descaso. Ela saiu, ba-

tendo a porta. 

O garçom veio sem graça, me ajudou com os guardanapos, paguei a 

conta. A pizza banhada em cerveja voltou para dentro, sem que nin-

guém a tocasse. 
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Eu paguei a conta, e saí do Mario com uma sensação dúbia de triste-

za e alívio. Finalmente eu havia cortado meu último grilhão e agora 

estava livre. Livre! 

Apalpei a nuca e senti uma dor. A escuridão a minha volta me dava 

uma sensação de que meus outros sentidos estavam se expandindo, 

e talvez estivessem mesmo. Voltei a pensar em minha sensação de 

liberdade na noite anterior e como aquilo parecia inevitavelmente 

ridículo. Eu, o homem engaiolado. 

Por maior que fosse a gaiola, ela era uma gaiola. E eu estava decidi-

do a sair dali. 

Tornei a avançar na escuridão. Meus pensamentos agora voltavam-

se para o lugar misterioso em que eu me encontrava. Senti um chei-

ro leve de poeira no ar, mas continuei. Certamente, se havia um eco, 

devia haver paredes retas em algum lugar. As dimensões pareciam 

colossais. Eu estava cansado de andar e fitava a possibilidade de 

desistir quando os ecos de meus passos se tornaram gradualmente 

diferentes. A parede estava próxima. 

Aquilo me deu novo ânimo, de modo que corri como louco para a 

frente, com braços esticados prontos para tocarem no que quer que 

fosse. Enquanto corria eu determinei mentalmente a distância da-

quele lugar. Era um galpão, sem dúvida. Talvez um hangar. 

Subitamente, sem aviso, a parede apareceu. Fria, metálica e rígida. 

Foi um estranho alívio que senti quando a toquei. 

A sensação de correr em meio a escuridão era assombrosa. Uma 

sensação de vácuo, de vazio somente comparável a nadar em altas 
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profundidades, onde se perde a noção do que está em cima, em bai-

xo e dos lados. 

A parede me ancorava no mundo. E por isso eu a beijei. Fui acome-

tido de um surto súbito de riso. Gargalhei alto, talvez na esperança 

de ser ouvido, de atrair a atenção, ou, reconheço, me acalentar com 

uma gota de felicidade, mesmo que mórbida, incontida e falsa. 

Agarrei-me a parede lisa e fria e tateei. Alisei cada milímetro. Era 

lisa, parecia polida. Não senti fenda, rachadura, dobradiça, muito 

menos portas ou janelas. De tudo, o pior nem era a falta de uma saí-

da, mas a incerteza se eu estava realmente cego ou não. 

Eu me sentia muito cansado. Tateei a parede até o piso. Com a ponta 

dos dedos busquei uma fenda entre o chão e a parede, mas não ha-

via. Nem fenda nem relevo de solda. Era liso. A parede ligava-se ao 

piso. 

Andei pela lateral da parede, mantendo os dedos permanentemente 

em sua superfície dura. Contei meus passos. Eu sabia que em algum 

momento eu ia achar a esquina. 

Eu já havia passado dos dois mil passos, e nada da esquina surgir. A 

parede parecia infinita. 

Corri. 

Enquanto eu corria, concentrava-me nos números que dançavam na 

minha imaginação. Eu não podia perdê-los, pois somente a eles eu 

poderia me agarrar na tentativa, talvez infrutífera, de conter minha 

sanidade. 
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A esquina custou mas chegou. Foram 3567 passadas até a esquina 

aparecer do nada e eu meter a minha cara nela, machucando meu 

nariz. Caí estatelado para trás, esbaforido.  Por pouco não acerto a 

cabeça no chão, o que certamente culminaria em morte, concussão, 

coágulo ou algum coisa ruim de nome esquisito. 

Percebi o quanto me faltava preparo físico pelo cansaço monumen-

tal que sentia. 

–Pelo menos agora tenho onde me encostar. – Pensei. 

Acomodei-me junto ao canto cuidadosamente dobrado em noventa 

graus. Percebi isso dobrando meu dedo indicador com a mão para a 

frente e o polegar para cima. O dedo indicador forma um ângulo de 

noventa graus precisos quando totalmente dobrado… Bom, pelo 

menos é assim na minha mão, de modo que enfiei o dedo dobrado 

na quina e uma parte da parede gelada encostou em cada um dos 

lados. Movi então a mão para cima, e não parecia haver desnível, 

amassado ou qualquer indício de alteração. A parede era milimetri-

camente perfeita. Um belo trabalho de engenharia, eu precisava re-

conhecer. 

Não vi teto. O tempo inteiro que passei ali, não sei se o teto era bai-

xo, alto… Mas pelo menos eu sentia o chão. 

Encostei ali e ali fiquei. 

Sem ver nada, não foi difícil pegar no sono. 
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Capítulo 2 
 

 

Não sei se dormi muito ou pouco. Não dava para saber. Eu estava 

muito cansado, então pareceu-me a princípio, que eu havia dormido 

muito além do normal, porque sentia uma dor no corpo persistente. 

Essa dor no corpo me acompanhou por um tempo. 

Novamente a estranha sensação de abrir os olhos e não ver nada. 

Lembro-me de acordar esperando que tudo não passasse de um pe-

sadelo, mas tão logo abri os olhos e nada vi, me dei conta de que 

estava naquele lugar mesmo. Eu acordei e fiquei parado. Fiquei um 

longo tempo em silêncio, sem nada fazer ou pensar. A sensação de 

vazio se refletia em mim. 

Mas então, um pensamento me ocorreu. Eu não podia ficar ali, eter-

namente esperando algo acontecer. 

E se nada acontecesse? Eu ia morrer na escuridão? 

Eu precisava fazer alguma coisa, maquinar uma saída. Tinha que 

haver uma porta, afinal, eu estava lá. Se eu entrei, havia alguma 

forma de passagem, e, eu esperava, seria por ali que eu ia dar o fora 

daquele lugar. 
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Coloquei-me de pé novamente e continuei a tatear a parede. A porta 

de entrada devia estar em algum dos lados. Por maior que fosse o 

hangar onde eu me encontrava, ele precisava ter uma porta. Estendi 

a mão aberta, espalhando meus dedos em leque sobre a parede géli-

da. Comecei minha longa caminhada, sem esquecer de contar no-

vamente meus passos. Eu sabia que uma lateral tinha mais de três 

mil passos. Estava na hora de começar mentalmente a “modelar” 

aquele hangar. Dessa vez, comecei a perceber que eu conseguia con-

tar mecanicamente, mantendo uma parte da minha mente reservada 

aos pensamentos. 

Enquanto andava esfregando na parede, eu ia pensando e contando, 

pensando e contando… Me dei conta de que, em outra ocasião, tal-

vez eu estivesse muito mais desesperado. Por alguma estranha ra-

zão, o meu medo de estar ali, sozinho, talvez cego, no escuro e silên-

cio sepulcral, vinha gradualmente diminuindo. Talvez fosse um si-

nal de que eu estivesse gradualmente enlouquecendo. Ou me acos-

tumando ao cativeiro. 

…Mil seiscentos e oitenta e sete, mil seiscentos e oitenta e outo, mil 

seiscentos e oitenta e nove… 

Ainda era uma completa incógnita na minha cabeça a razão daquilo. 

Não me lembro de ter ido para aquele lugar, de modo que só pode-

ria imaginar que alguém me levou e largou lá. A dor na nuca era 

constante, o que me fez questionar se talvez eu não tivesse sido 

atingido por uma paulada, uma garrafada, coisa do tipo depois que 

saí do Mario. As memórias ainda estão confusas. Eu estava andan-

do, atravessei uma rua e então não lembro mais.  

…Mil setecentos e vinte dois, mil setecentos e vinte e três… 
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Resolvi parar de contar mentalmente e passei a contar em voz alta. 

A verdade é que a solidão deu uma apertada. Meus joelhos doíam. 

Pensei que eu estava com problemas de “junta” e ri da minha pró-

pria piadinha infame. Ao contar em voz alta eu tinha pelo menos a 

sensação de uma companhia. Algo para escutar, já que o silêncio era 

tamanho que eu ficava escutando uma espécie de chiado baixo o 

tempo todo. Meu ouvido estava acostumado a barulho, e algo que 

nunca imaginei que pudesse acontecer, a ausência dele me fazia sen-

tir falta. Fiquei pensando como deve ser um saco a vida num monas-

tério ou templo budista do Tibete onde o monge não pode nem ao 

menos peidar alto. Tem que soltar aquela bufa silenciosa, para não 

perturbar os demais monges.  Mas espere… Como um monge faz 

para controlar o volume do peido? Será que é para isso que eles me-

ditam tanto? Será que se um monge perder o controle de suas pre-

gas anais e soltar um daqueles traques mais espalhafatosos, como 

uma salva de tiros de bazuca no réveillon, será que ele sofre alguma 

punição? Será que ele é expulso do templo? 

– Yo Huan, você está expulso! 

–Eu? Por que, mestre? 

–Você peidou alto, Yo Huan! Perturbou a paz no templo! Agora o 

mestre Shen está fora do transe de trinta anos e até mudou de posi-

ção. 

–Mas… Como sabe, mestre? 

–Veja, ele está tampando o nariz. 

E lá estava eu, esquecendo de contar os passos, fazendo vozes e in-

terpretando personagens novamente. Eu tinha que parar com isso. 
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Uma mania desgraçada que me fazia ganhar amigos, mas me pro-

vocava sempre alguns problemas, como quando eu imitava profes-

sores na escola, para deleite de meus amigos. Certa vez imitei um 

professor que era meio desmunhecado, e aquilo culminou em minha 

expulsão. 

Foco. Meu problema era essa merda de falta de foco crônica. Nem 

na escuridão completa, no silêncio absoluto, na paz mais opressora 

do universo eu conseguia me concentrar em meus objetivos. Jane 

vivia reclamando dos seis livros que comecei e não terminei. Eu era 

assim, sempre vivia mudando de emprego. Um homem sem sosse-

go. Tanto que nem com a mesma mulher eu consegui parar. 

Retomei a contagem. Tentei me concentrar em busca de fendas ou 

ressaltos na parede. Continuei em frente. 

Enquanto andava e contava eu me perguntava como alguém gasta-

va material para fazer um lugar tão grande. 

Contar linearmente era muito difícil, porque eu levava mais tempo 

para falar mentalmente o número do que o passo em si, de modo 

que descobri um novo jeito de contar em que eu contava de cem em 

cem, e a cada cem passos eu esticava um dedo. Ao esticar os dez, eu 

havia feito mil, e podia então cruzar os dedos. Dedos cruza-

dos valiam mil. Com este método, eu era capaz de contar correndo, 

afinal eu não estava com vontade de passar o resto dos meus dias 

naquele lugar. 

Quando eu finalmente cheguei ao outro lado, me espantei. Primeiro 

porque não havia sentido nenhuma indicação de porta em toda 

aquela lateral. Segundo porque como a lateral anterior tinha dado 

3567 passos, essa era sensivelmente menor, com exatos 3000 passos 
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apenas. A parede terminava numa quina de noventa graus, que des-

cobri e medi com a técnica do dedinho dobrado. 

A princípio, não liguei para a diferença de passos, porque pensei 

que ou eu havia errado nas contas, ou talvez o lugar fosse assimétri-

co. Mas o mais provável é que como eu burramente havia feito a 

medida andando e correndo, o comprimento dos passos era diferen-

te, o que produzia uma pequena discrepância a cada metro percor-

rido, mas que ao somar tudo, dava uma substancial diferença. Me 

senti meio idiota ao só perceber isso depois de percorrer tantos qui-

lômetros. 

Resignei-me. Eu precisava ser resiliente. Nesse momento eu já co-

meçava a sentir uma certa fome. Concluí que estava gastando muita 

energia. 

Pus-me a caminho da nova lateral. Apelidei cada uma com uma le-

tra: A, B, C, D. Segui em frente. O objetivo era cada vez mais achar a 

porta. 

Novamente percorri a lateral com a mão esfregando na parede. 

Agora eu me concentrava em dar passadas precisas, com a mesma 

dimensão aproximada. Estava decidido que não ia mais correr. Eu 

precisava aprender a não ser afobado. E assim foi. Aliás, fui. 

Andei incansavelmente, contando nos dedos em grupos de cem. E 

depois, em grupos de mil. 

Eu já estava ficando habituado a andar com desenvoltura na escuri-

dão absoluta. Eu andava com os olhos fechados, já que eles eram 

inúteis abertos. 



 

 

 19 

 

Como nessa lateral, a “B”, eu não corri, ela me pareceu assustado-

ramente comprida.  Quando finalmente cheguei à parede, o número 

de passos contabilizava três mil e duzentos. 

Então aquele era um valor mais correto, vamos dizer assim. Mas 

ainda, nada de reentrância, caixonete, dobradiça, espaço vazio, res-

salto, amassado… Nada nem material diferente, nada. Era uma pa-

rede enorme, absolutamente lisa e fria. 

Pensei que talvez eu estivesse num tipo de galpão frigorífico aban-

donado. O que explicaria as paredes e piso metálicos. 

Tive que parar para descansar. A sede vinha assoladora. A garganta 

queimava. Eu estava suando em bicas, apesar do lugar ser meio frio. 

Encostei na equina “BC” e fiquei ali, tomando um ar, e reunindo 

forças para uma nova jornada rumo a esquina “CD”. 

Quando eu finalmente descansei. Retomei minha jornada solitária 

em direção à nova parede. Mantive os passos espaçados. Minhas 

pernas já doíam terrivelmente. 

“Vou sair um atleta desse lugar” – Pensei. 

Quando a quina “CD” tocou os meus dedos, eu havia contabilizado 

três mil duzentos e vinte e sete passos. Calculei que a lateral “C” 

tivesse a mesma dimensão da lateral “B”, já que esses vinte e sete 

passos poderiam ser a margem de erro já que medir em passos não é 

lá algo muito preciso. Quando cheguei na quina “CD” estava prega-

do. Eu quase não tinha forças. A sede era devastadora e a fome aper-

tava mais e mais. 
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Na quina CD eu senti claramente o “chamado da natureza”. 

Minha barriga doía e eu senti uma forte vontade de fazer cocô. Per-

cebi que inconscientemente eu vinha com a vontade de “dar um 

barro” desde a lateral B, mas por alguma razão eu estava segurando. 

Não pensei duas vezes. Abri a calça, arriei a cueca e me encostei jun-

to a lateral. Foi ali mesmo. Aproveitei para fazer xixi. 

Minutos depois, já aliviado, eu havia transformado a quina CD no 

banheiro. Difícil foi para me limpar. Tive que improvisar com o len-

ço, que larguei lá mesmo. 

Reuni mais forças e percorri a lateral “D”, ainda tentando achar uma 

fresta ou indicio de porta. O que novamente não aconteceu. A lateral 

“D” ia acabar na quina “DA”, mas ela custou bastante a chegar. Eu 

ainda contava meus passos. Quando a quina chegou, eu havia dado 

mais 3170 passos. Era um pouco menos, mas creditei à diferença à 

variação natural. Estava claro para mim que as laterais “B”, “C” e 

“D” eram todas do mesmo tamanho. 

Sentei junto a quina “DA” e fiquei pensando. Eu estava obcecado 

com as medidas, mas a falta da porta me intrigava cada vez mais. 

Como tudo na vida, a maldita porta estaria na última lateral. Eu es-

tava ali sentado quando me dei conta de que na “noite anterior”, ou 

sei lá quando, antes de eu dormir no canto “AB”, eu percorri 3567 

passos. Por mais que eu tenha errado no método de andar e correr 

sem me dar conta da diferença dimensional da passada, 567 era uma 

diferença muito grande. Além do mais, eu não havia chegado a uma 

quina para começar a contagem. Comecei a contar a lateral A pro-

vavelmente em algum ponto do meio dela. 
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Isso talvez indicasse que essa lateral era maior. Dessa forma, se a 

lateral A fosse muito maior, o lugar não seria uma caixa, mas um 

tipo de trapézio. No entanto, como as quinas pareciam estar em no-

venta graus, isso seria incompatível com o trapézio. Pelo menos a 

esquina “DA” precisaria ter um canto mais agudo. 

Fiquei chateado ao perceber que precisaria medir novamente a late-

ral A, para me certificar de seu tamanho correto. Aquilo era extre-

mamente maçante. Pus-me a caminho de uma nova medida de late-

ral. Meus dedos da mão direita já estavam ardendo de raspar nas 

paredes geladas daquele lugar. 

Andei, andei, e à medida em que andava ia contando em voz alta. 

Encontrei o canto “AB” depois de um longo tempo de caminhada. A 

medida correta era três mil passos.  Para ser exato, dois mil novecen-

tos e noventa e nove e meio. Eu estava começando a ficar bem preci-

so nas passadas. 

Aquilo confirmou minhas suspeitas geradas na medida dos cantos 

de que eu estava numa caixa de 3000 passos de cada lado. Como 

cada passo tem em média 74 centímetros, eu julguei que estava nu-

ma caixa de 2,2km, o que dava um espaço de 4,84km quadrados. 

 Me espantei ao me deparar com este número em minha cabeça, já 

que eu não imaginava como alguém faz um vão livre desse tamanho 

sem colunas ou vigas. 

Eu não havia encontrado a porta, de modo que suspeitei que talvez 

a entrada estivesse em algum ponto acima da área onde minha mão 

alcançava. Eu devia ter passado sob a porta sem nem me dar conta. 
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O silêncio sepulcral era impressionante. Comecei a ter medo, porque 

a sede que eu sentia ali era cada vez pior. Eu sabia que se não con-

seguisse sair daquele lugar, ia acabar morrendo. 

Retomei a opção de gritar por socorro. Gritei, gritei, até ficar sem 

voz. 

Comecei a desferir chutes nas paredes, em busca de atrair a atenção. 

Fiz isso e gritei por socorro. Senti o desconforto crescente dentro de 

mim. Eu estava ficando desesperado. Foi assim até eu perder as for-

ças. Sentei no canto e chorei. Eu estava muito cansado e acabei dor-

mindo. 

Acordei com um estrondo surdo que ecoou nos meus ouvidos. 

–Que porra é essa? – Levantei assustado. Não se via nada. O silêncio 

parecia perene. Eu cheguei a ficar na dúvida se o som que parecia 

até uma explosão era minha imaginação, sonho ou delírio. 
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 Capítulo 3 
 

 

Eu não podia estar maluco. O barulho tinha sido real. Assim que eu 

acordei com o susto, ainda ouvi o som fraco ecoando na câmara. 

Eu fiquei quieto, esperando algum sinal, um novo estouro. Pensei 

que talvez fosse alguém abrindo uma porta, algo assim. 

Mas não ouvi nada além do silêncio que fazia meu ouvido zumbir. 

Pensei em deitar e tirar mais um cochilo, mas foi aí que eu ouvi um 

negócio estranho. Era longe, baixo, quase inaudível, mas estava lá. 

Era um barulho que parecia alguém gritando. Era “Socorro”… Esta-

va longe, fraquíssimo.  

Talvez eu tivesse escutado aquilo por mais tempo do que eu imagi-

nava, mas como era muito baixo, posso não ter notado. 

Eu precisei prestar muita atenção para me certificar que aquilo não 

era a minha imaginação. 

Fui andando depressa na direção do som, mas ele era tão baixo que 

os sons dos meus pés no chão abafavam o barulho. Para piorar, o 

desgraçado que estava gritando de vez em quando parava. Quando 

isso acontecia eu precisava ficar parado, imóvel, com a respiração 
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presa, para ter silêncio o bastante e conseguir identificar a direção 

do som. Forcei minhas orelhas para frente com os dedos, tentando 

clarear a recepção do som. Acho que não resolveu nada. Ou se re-

solveu, foi pouco. 

Virou um balé. O cara gritava e eu dava alguns passos na direção do 

som. Mas aí o puto parava de gritar e eu precisava parar também. 

Teve um momento que ele ficou frenético, gritando direto, mas en-

tão ele parece que cansou, o que me obrigou a passar muito tempo, 

muito mais tempo do que eu queria no meio do lugar. Sem referen-

cial, me sentia extremamente vulnerável ali. Incrível como me tornei 

dependente das paredes do hangar. 

Mentalmente, eu desenhava um mapa na cabeça, pois saí do canto 

“DA”. Eu acho que fui esperto evitando andar na diagonal. Eu tam-

bém não me virava. Estava sempre com o rosto na mesma direção. 

Se eu achava que o som vinha da esquerda, dava alguns passos para 

a esquerda, mas sempre me movendo de lado, sem me virar. Eu 

também contava meus passos, de modo que esperava que pudesse 

refazer a rota voltando, muito embora minha memória fosse de qua-

lidade duvidosa. 

É difícil precisar quanto tempo levei naquele balé de lenta aproxi-

mação. Suponho que me tomou duas horas e meia até chegar numa 

posição no salão em que eu podia escutar mais claramente. 

O cara ficou em silêncio mais tempo que de costume. Eu temi que 

ele tivesse ido embora. Comecei a gritar desesperado: 

–Eeeeeeei! – Vocêêêê… Alôôôô… 
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Eu gritava a plenos pulmões e já estava prestes a desistir quando ele 

respondeu com o grito de socorro. 

–Socorro, pelo amor de Deus! Alguééém! 

O cara parecia extremamente feliz. Gritei de volta. 

–Quem está aí? Onde você está? 

O som do cara ainda estava longe, mas já dava para saber que eu 

não estava sozinho. 

–Eu… Eu não sei! – Ele berrou de lá. O som era abafado, como se ele 

tivesse um balde na cabeça. Eu precisava me esforçar para entender. 

Ele disse alguma coisa que não entendi lhufas, mas então compre-

endi claramente a parte em que ele perguntava quem eu era. 

–Meu nome é Anderson! – Gritei. 

A cada grito dele eu me movia, tentando ir cada vez mais rápido, 

para chegar nele. Mas estava bem difícil. 

–Amigo? Está me ouvindo? – Gritei para ele. 

–Siiim! – Ele respondeu. 

–Cante uma música aí! Assim eu posso te localizar. Tá tudo escuro 

aqui! 

–Hã? 

–Canta! Canta qualquer coisa aí. – Berrei o mais alto que eu pude. 
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O cara finalmente entendeu, e começou a cantar a plenos pulmões. 

Eventualmente ele parava e começava a tossir. Imaginei que ele es-

tava doente ou algo assim. Ainda era difícil localizar no espaço so-

mente pelo som, mas então ele fez algo que achei genial. Ele assovi-

ou como se estivesse num show de rock. Por ser bastante agudo e 

contínuo o assovio dele gastava menos energia, e eu ouvia bem mais 

claramente. 

Rapidamente fui me aproximando do som, até que estava bem alto 

ao ponto de eu pensar que ele estava perto de mim. Ele já me ouvia 

mais claramente. Ainda havia o eco e a reverberação estranha, mas 

eu podia apostar minhas ficas de que ele estaria a dez ou doze me-

tros de mim. 

–Pelo amor de Deus, socorro! – Ele berrava. Parecia bem assustado. 

–Calma. Estou chegando. – Respondi. 

Eu andei na direção do som. Estava com o peito explodindo de feli-

cidade. Era outra pessoa. O tempo de solidão havia ficado para trás. 

Topei com alguma coisa. Esbarrei o braço na parede. Era fria e li-

sa. Estranhei aquilo, porque no meu mapa mental eu estava perto do 

meio do lugar, não na lateral. Mas talvez eu tivesse me enganado. 

 Comecei a tatear. Eu levei uns dois minutos tateando para me tocar 

que ali estava uma caixa de aço. Havia alguma coisa ali no meio. 

Comecei a medir com passos. Uma lateral dela média dez metros. 

Então deu a explosão. Eu levei um susto tamanho que quase caí pa-

ra trás. Saltei de banda no ato. O som vinha da caixa. Ouvi clara-

mente a voz do outro. Ele estava ali dentro. 
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–Socorro. – Era ele socando e chutando a caixa. 

–Calma. 

–Mme tira daqui! – Ele gritava assustado. 

–Qual o seu nome? 

–Alfredo!  – Ele disse. Percebi que pela voz parecia um cara duas 

vezes mais velho que eu. 

–Calma seu Alfredo. 

–Você é bombeiro? 

–Quem eu? Não, eu não. Eu sou jornalista. 

–Que lugar é este? – Perguntou Alfredo para mim. Naquela pergun-

ta uma coisa ficou clara: Ele também não fazia ideia de onde estava. 

Certamente quem tinha me enfiado naquela jaula imensa havia 

também colocado aquele senhor, numa jaula bem menor. 

–Olha, seu Alfredo… Eu vou falar com o senhor, o senhor me escuta 

bem aí? 

–Estou ouvindo. Está meio baixo, mas eu escuto, garoto.  – A tática 

estava dando certo. Eu estava conseguindo acalmá-lo. 

–Então, seu Alfredo, eu não sei que lugar é este. Eu acordei e já esta-

va aqui. Está tudo escuro aqui fora. Não dá para ver nada. 

–Aqui também, mas eu consigo ver com a luz do celular. 
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–Você tem um celular? – Me espantei. Naquela época ninguém tinha 

celular. Só médicos, ricaços e pessoas importantes podiam ter celu-

lar. 

–Tenho, mas ele não tem sinal. E mal dá para ver alguma coisa aqui. 

É muito escuro. Estou numa caixa de aço. Parece um “condém”. 

–Parece o que? 

–Um condém, garoto. 

–O que é isso, seu Alfredo? 

–Aquelas caixas que usam em navio, para levar produtos. 

–Ah, tá. – Só então entendi que o eco atrapalhava entender. Ele tinha 

dito contêiner. 

–Eu preciso sair daqui. – Ele disse. 

–Eu também, seu Alfredo. 

–Não, você não está me entendendo, garoto, se eu não sair daqui já, 

eu vou morrer! O ar está acabando! 

–Calma, seu Alfredo. Vou ajudar o senhor, é que aqui eu não vejo 

nada. Para falar a verdade, eu estava até na dúvida se eu tinha fica-

do cego. Estou tateando aqui em busca de uma porta ou fechadu-

ra… 

–Não perca seu tempo, garoto. 
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–Meu nome é Anderson. 

–Anderson… Não perca seu tempo, a caixa não tem porta. 

–Mas… Não pode ser, seu Alfredo. Como que o senhor entrou aí? 

–Eu acordei aqui, garoto. 

–Anderson. 

–Garoto! 

–Ok. 

–Eu acordei aqui e não sabia como tinha vindo parar nesse lugar.  – 

Ele dizia enquanto eu alisava a caixa, meticulosamente construída 

em busca de um buraco, reentrância ou algo assim. Ela parecia feita 

do mesmo material metálico e frio que revestia as paredes do han-

gar. Enquanto eu vasculhava, Alfredo me contava como havia ido 

parar ali. 

–Sabe, garoto? Eu sou viúvo… Sabe como é, com o tempo, a gente 

vai pegando umas manias, né? 

–Sei, Seu Alfredo. 

–Então eu tinha mania de acordar às quatro da manhã para ver se o 

trem ia passar na hora certa. Eu acordei um dia e o trem não passou. 

Eu pensei que tinha que haver uma coisa errada, porque o trem pas-

sa na hora há mais de trinta anos… 

–Hum… – Gemi. 
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–Que? 

–Nada, continue, por favor, seu Alfredo… – Eu disse, já quase desis-

tindo de achar a porta da caixa. Ela era quadrada. Parecia um enor-

me cubo, mas eu não dava altura de medir o eixo vertical da caixa. 

–Bom, aí o trem não veio e eu fiquei cabreiro. O que eu fiz? Vesti o 

casaco, peguei umas galochas, enfiei o celular no bolso para ligar 

para a emergência, peguei a minha lanterna de acampamento e fui 

para os trilhos verificar. Achei que pudesse ter havido um aciden-

te… 

–Sim… E aí? 

– Eu andei, andei, e não vi nada de anormal. Achei que a companhia 

de tráfego ferroviário talvez tivesse desviado o trem para outro ra-

mal. Mas aquilo era incomum. Voltei para a casa, guardei a lanterna 

e voltei para a cama. Deitei de casaco mesmo. Aí então eu acordei e 

não vi nada. Estava tudo escuro. Eu achei que estava na minha ca-

ma, mas senti o chão duro. Pensei que talvez eu tivesse desmaiado, 

coisa de velho. Pensei que tinha perdido a memória, caído no ba-

nheiro.  Eu não via nada… Meti a mão no bolso do casaco e o celular 

estava lá. “Graças a Deus! Não estou cego! ” Eu pensei.  Disquei a 

emergência e não tinha sinal. Eu usei o celular para iluminar o lugar 

e vi que estava nessa caixa de… sei lá que merda é essa. Parece aço 

inox.  Mas a bateria foi acabando e eu achei melhor desligar para 

economizar. Fiquei às cegas. Comecei a andar na caixa, que era mui-

to, muito grande… 

–Grande? O senhor disse grande? – Perguntei. 
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–Sim, garoto. Eu medi com passos. Ela era enorme! Tinha quase 

3600 passos no dia que eu acordei. Mas no dia seguinte, eu medi 

novamente ela já tinha 3000. Eu achei que tinha medido errado. No 

outro dia, eu medi novamente, já tinha dois mil passos. Então eu 

notei que a caixa estava encolhendo… 

Quando seu Alfredo disse aquilo, um arrepio horrível me acometeu. 

Lembrei na hora da discrepância das medidas do hangar. 
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Capítulo 4 
 

 

O senhor Alfredo falou mais algumas coisas. Confesso que não pres-

tei a mínima atenção. Minha cabeça estava a mil por hora, maqui-

nando aquelas informações. A caixa dele estava diminuindo. Será 

que a minha também estava? 

Surtei naquele lance. O velho dentro da caixa falava algumas coisas 

sobre como ele tentou sair, sem sucesso. Ele achava que tinha conse-

guido me atrair telepaticamente para ajudar ele. Estava ali, falando 

de Jesus e coisa e tal, mas eu só pensava em dar o fora daquele lugar 

maldito. Não ver nada já estava me incomodando num nível próxi-

mo da loucura. 

Eu sentei ali perto da caixa dele. Fiquei ouvindo ele falar. Peguei o 

“bonde andando”, mas tentei me concentrar no que ele dizia, pois 

poderia haver alguma informação importante que me escapava na-

quele momento. 

–…Então eu acho que foi a arrebatação, sabe garoto? –Ele dizia. Eu 

me irritei com aquele jeito dele me chamar de garoto. Dei corda. Eu 

precisava desesperadamente ouvir alguém, mesmo que não pudesse 
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tirar aquele sujeito dali, era outra pessoa, não era só eu. Aquilo me 

consolava de uma certa forma. 

–Arrebatação, seu Alfredo? 

–Sim, garoto. O fim do mundo, fim dos tempos. O juízo final, sabe? 

Você acredita em Deus? 

–Eu? Um… Sinceramente, seu Alfredo, eu não sei. 

–Há! – Ele deu uma gargalhada sonora lá dentro da caixa. Parecia 

ter feito uma grande descoberta. 

–Que foi? 

–Então, eu sou ateu, você não sabe se acredita ou não, ou seja, você é 

um ateu covarde, garoto. Pense comigo: O que um velho e um garo-

to fazem num lugar frio e escuro? Estamos no inferno! 

–Inferno? – Me arrepiei. Aquilo no escuro soava dramaticamente 

assustador. Alfredo ria na caixa de uma forma quase maníaca. 

–Eu acho que aconteceu o julgamento final. Os que tinham que ir 

para o céu, foram. Os que sobraram, estão aqui. – Ele disse. Alfredo 

parecia satisfeito. Suas palavras me deixavam horrorizado em pen-

sar que talvez aquilo pudesse até ser verdade. Mas ele parecia incoe-

rentemente satisfeito e eu não entendia porque. Foi bem depois da-

quilo que pensando nele, eu entendi. Ele deve ter ficado muito tem-

po pensando no lugar em como ele chegou ali. Ele se lembrava de 

muito mais detalhes do que eu sobre a noite que precedera a entrada 

na caixa. Alfredo estava feliz porque mesmo estando errado, ele ha-

via pelo menos conseguido elaborar alguma conjectura que justifi-
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cava em parte a insólita situação daquele lugar. Do nosso cativeiro. 

Enquanto esteve sozinho, ele deve ter se confrontado, como eu me 

confrontei, só que em maior grau com a possibilidade de ter enlou-

quecido. 

–Garoto? 

–Sim? 

–Ah, está aí. Que susto. Achei que você tinha ido embora. Não vá 

embora, tá? – Ele parecia assustado. Estava inseguro. Era compreen-

sível. 

Mas eu não consegui dizer nada. Eu não tinha certeza se realmente 

gostaria de ficar ali com ele. Sem ter o que dizer, optei por alimentar 

a conversa. 

–Mas seu Alfredo, me diz uma coisa, como que pode isso, quer di-

zer… Somos apenas nós dois aqui. Com tanta gente desgraçada no 

mundo, assassinos psicopatas, ditadores, facínoras… Por que logo 

nós dois condenados a essas jaulas? 

Alfredo ficou quieto. Ele não disse nada. Eu podia imaginar o velho 

sentado, do outro lado da chapa de metal, coçando a cabeça e ten-

tando achar uma justificativa para meu argumento. 

Passaram-se cerca de vinte minutos. Eu me encostei na caixa dele e 

fiquei pensando na vida. Talvez não tivesse sido uma boa ideia es-

perar focar noivo para logo depois cair na real de que eu nunca 

amara Jane. Daí comecei a pensar na minha mãe, que deixei em Fá-

tima. Eu era filho de um português chamado Arlindo e Belmira, 

uma brasileira. Nós morávamos em Évora quando eu era pequeno, 
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mas depois que meu pai morreu, comecei cedo a trabalhar. Minha 

mãe era aposentada, e eu havia saído de casa para trabalhar num 

jornal de bairro. Minha pretensão era como jornalista, me tornar um 

famoso escritor, com carreira reconhecida, tarimba e glamour. Meu 

sonho era viajar pelo mundo contando dos mais interessantes luga-

res. Acabei indo parar em São Paulo, onde me empreguei num pe-

queno jornalzinho de bairro e o que eu ganhava ia para minha mãe, 

e o que restava mal dava para me manter. Por isso eu dividia um 

apartamento com Cabelinho, um amigo meu que vivia em dois es-

tados: Bêbado ou maconhado. Ele tinha aquele apelido porque não 

cortava o cabelo e sua aparência era a de um mendigo. Cabelinho 

era formado em filosofia e estava escrevendo (coisa que nunca vi 

acontecer, apenas ouvi falar) sua tese de doutorado. Eu sentia sau-

dade de Cabelinho e de meus outros amigos do bar, do jornal… Mi-

nha mãe, como ela ficaria sem as minhas cartas. Eu ligava para ela 

toda segunda–feira. Era tradição, eu precisava dizer que estava bem 

para que a semana dela efetivamente começasse. Eu me sentia tre-

mendamente responsável por não dar notícias. Todo mundo ficaria 

preocupado. As pessoas do jornal certamente pensariam que eu pu-

lei do barco, porque poucos dias antes eu estava falando com a Ma-

rina sobre como era uma merreca que a Folha dos Jardins pagava a 

gente. Ela disse que pensava em sair e eu, embora nunca realmente 

tivesse pensado nisso, disse que também pensava e que poderia pu-

lar fora a qualquer momento, desde que a “oportunidade certa” pas-

sasse na minha frente. 

Lembro claramente quando Marina tomou um gole de café e me 

disse que: “a oportunidade é uma velha careca e sem dentes, com 

um só fio de cabelo na cabeça. Se você não agarrar, ela vai embora e 

não volta mais. ” 
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Eu fiquei ali pensando por que diabos as pessoas imaginam a opor-

tunidade como uma velha careca. E por que sem dente? O que ser 

careca e sem dente tem a ver com a oportunidade? Por que uma ve-

lha? Quem seria o maluco de agarrar no único fio de cabelo duma 

velha e careca que passa diante da gente? Engraçado que es-

ses provérbios só podem ser feitos por pessoas do nível etílico do 

Cabelinho. 

Meus pensamentos mundanos foram interrompidos 

–Está aí, garoto? – Surgiu a voz dele. 

–Hã? Sim. Estou aqui. 

–Eu acho que… Talvez fossemos uns merdas e não merecíamos ir 

para o paraíso. Mas não éramos bostas completas de modo que os 

anjos prenderam a gente aqui. Eles estão esperando a gente se posi-

cionar, para definir se daqui a gente vai para o céu ou vai para o in-

ferno. – Ele disse, com uma voz triunfante. 

Novamente, o velho me deixava sem argumentos. Eu não acreditava 

naquilo, mas não podia e nem tinha elementos para negar aquilo 

que ele pensava. 

–Então estamos mortos, seu Alfredo? 

–Sim, garoto. 

–Assim, então o senhor quer dizer que esse aqui é o purgatório? 

–Eu penso que sim, garoto. 
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–Bom, neste caso, se o senhor se converter, deverá acontecer alguma 

coisa, e quem sabe o senhor sai daqui? 

–Esse é o problema, filho. Eu não acho que deva me converter ape-

nas para sair dessa porcaria de caixa. Se me acharam indigno de es-

tar na festa, eles que vão todos para a puta que os pariu!  – O velho 

ficou brabo e eu comecei a rir do jeito que ele falou. 

–Tá rindo? Vai rindo mesmo que você vai ver onde que a gente vai 

parar… – Ele disse. 

Houve um momento de silêncio. Nenhum de nós dois disse qual-

quer coisa, mas estávamos ali. Isso nos confortava. 

Rompi o silêncio com uma pergunta que me ocorreu na hora: 

–Seu Alfredo? 

–Fala filho. 

–Bom, nós dois estamos aqui… Se estamos os dois aqui, será que 

pode ter mais gente? 

–… – Ele não disse nada. Estava pensando. Logo depois disparou: – 

Sabe, garoto, quando eu acordei nessa joça aqui, eu jurava que tinha 

alguém comigo. Eu andei de um lado para o outro por dias e dias. 

Eu sentia a presença, vindo, passando por mim. Teve um dia que… 

Ah, deixa pra lá. 

–Hã? Fala, seu Alfredo. 

–Não, não é nada. Bobagem de velho. –Ele disse. 
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–Por favor, seu Alfredo. Eu sou muito curioso, pô. Isso é tortura. 

–Bom, eu não ia dizer, porque não queria te assustar, sabe? É que 

um dos dias, eu estava dormindo perto dum canto e senti a presen-

ça. Eu fingi que estava dormindo e senti uma mão encostar em mim. 

Eu me tremi todo e dei um berro aí sumiu. Eu quase esgotei a bate-

ria do celular naquele dia, iluminando com ele. Mas não vi nada, 

não vi o que era… 

Enquanto o velho falava dentro da caixa, um cagaço supremo se 

apossou do meu corpo. Eu cheguei a sentir algo passar atrás de 

mim. Um deslocamento de ar. Pensei que talvez fosse a minha ima-

ginação. O velho devia estar louco para descontar sua frustração em 

alguém e estava fazendo joguinhos mentais comigo. 

–Porra seu Alfredo… 

–Calma, garoto. Eu posso ter sonhado. –Ele disse e eu senti o sorriso 

em suas palavras. Estava me sacaneando. Eu fiquei meio puto, por-

que naquela altura eu era a única pessoa que o velho tinha, a única 

companhia. Eu então disse a ele uma coisa do qual me arrependi 

depois. 

–Seu Alfredo… Quem garante para o senhor que quem encostou no 

senhor não era eu? 

O velho emudeceu. Eu ouvi ele se arrastando dentro da caixa. Foi 

para longe. 

Eu esperei alguns minutos e comecei a rir. Mas o velho estava mu-

do. Então eu senti um certo remorso de ter assustado ele. Resolvi 

chamar e pedir desculpas. 
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–Ei, seu Alfredo? 

–…– Nada. Ele estava mudo. 

–Seu Alfredo, desculpa, eu estava brincando. – Eu disse. Mas não 

surtiu efeito. O velho tinha pirado da cabeça. Certamente à àquela 

altura estava considerando que eu era um… Sei lá, diabo. Ou coisa 

do gênero. 

Fiquei ali, colado na caixa, pedindo desculpas, explicando que foi 

uma piadinha, mas nada adiantou. O velho emudeceu e resolveu 

parar de falar comigo. 

Me senti meio indignado, afinal quem começou aquela brincadeira 

babaquinha de fazer medinho não tinha sido eu. Como dizia minha 

mãe, passarinho que come pedra tem que saber o cu que tem. E seu 

Alfredo parecia que não estava disposto a provar do próprio vene-

no. 

–Bom, seu Alfredo. Se o senhor não vai me responder, suponho que 

minha presença aqui está incomodando. Vou embora. Tenha um 

boa noite. –Eu disse na esperança de que ante a ameaça de ficar soli-

tário novamente o velho dissesse alguma coisa. 

Com ele já não me respondia, e uma vez que estava tarde, resolvi 

voltar para o meu canto.  Avancei decidido em direção à parede. Fui 

andando na escuridão. Felizmente eu tinha um bom raciocínio espa-

cial e sabia exatamente para onde devia seguir. 

Enquanto andava eu pensava naquela situação do velho na caixa. 

Suas ideias, suas elucubrações. Memorizei a voz dele, aquela histó-

ria sobre o trem… Suas ideias sobre o fim do mundo, e tal. Enquanto 
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eu andava fui pensando naquele lance que ele contou da coisa que 

agarrou na perna dele. E confesso, o arrepio voltou com força total. 

E se o velho não estivesse inventando? E se ele realmente tivesse 

vivenciado aquilo? Só então comecei a pensar que talvez minha 

simples brincadeira tivesse aterrorizado tanto aquele homem que ele 

simplesmente acreditou piamente que eu não era gente. 

Enquanto eu andava cismei que tinha uma coisa que estava andan-

do junto de mim. Mas eu não via estava escuro. Porra, que cagaço. 

Eu dava um passo e sentia a coisa dando um também. Eu ficava pa-

rado e podia sentir o sutil deslocamento de ar perto de mim. Come-

cei a pensar se talvez o velho não tivesse com a razão. Alguma coisa 

poderia estar ali, me seguindo, à espreita, me vigiando na escuridão, 

mantendo-se sempre a uma distância segura. Quando dei por mim, 

eu estava trêmulo. Muito pior que a sensação de medo de estar so-

zinho era a perspectiva de haver alguma “coisa” ali comigo. 

Eu parei no escuro. A coisa parou. Eu estava tentando forçar os ou-

vidos na esperança de escutar alguma coisa. Ouvi Alfredo gritando 

ao longe. Ainda gritando por socorro. A essa altura ele devia estar 

pensando se não sonhou com a minha presença… Mas os gritos de 

terror dele eram um alívio para mim, que sabia que pelo menos eu 

não havia sonhado com ele. Se bem que eu não sei dizer agora se 

isso era um bom ou mau sinal. 

Mas eu começava a cristalizar na minha mente a ideia de que havia 

mais alguma coisa ali comigo na caixa. 

Reuni toda coragem que eu jamais pensei que tivesse. Eu olhei para 

trás e sussurrei: 

–Quem é você? 
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Eu pensei que não haveria resposta, mas eu quase me mijei quando 

ouvi uma voz fraca gemer baixinho, num sussurro, perto do meu 

ouvido: 

–Muuungo! 
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Capítulo 5 
 

 

–Ahhh meu Deeeeus! –Eu não esperei para saber o que foi aquilo. 

Corri desesperado, gritando de medo. Eu corri feito um maluco, 

disparado, feito uma bala. Não sabia para onde estava indo. Na mi-

nha mente aquilo lá, o que quer que fosse a coisa que sussurrou 

“muuungo” na minha orelha, estaria ao meu encalço. Acho que 

nunca corri tão rápido na minha vida. E nem senti um desespero 

daqueles, nem quando fui assaltado com um revólver na cabeça 

numa quebrada de São Paulo. 

Dei uma paulada com toda força contra a parede. Bati de cara. Foi 

feio. Caí para trás desacordado e lá fiquei. 

Então, eu acho que passou um tempo que não sei precisar quanto 

foi. Eu acordei bem zonzo, estava sentindo tudo rodando. Senti um 

gosto ruim na boca. Era sangue. Tentei me levantar com dificuldade. 

Estava tudo doendo para danar. Passei a língua na boca e dei pela 

falta de um dos meus dentes da frente. 
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–Puta que pariu. – Eu gemi, cuspindo sangue. Certamente eu tinha 

engolido o dente. Meu nariz estava vertendo sangue. Percebi porque 

senti pingar no meu braço. 

Eu estava tão concentrado na minha desgraça sangrenta que esqueci 

por vários minutos o que havia me feito correr feito uma gazela 

desvairada na escuridão. 

Arranquei a camisa e assoei o nariz nela. Senti que empapou de 

sangue. 

Me arrastei pelo chão até a parede. Encostei nela. Eu não sabia que 

parede era aquela. Podia ser a “D” ou a “A”. A tontura estava pas-

sando quando lembrei do “Mungo”.  Parei para analisar friamente. 

Eu tinha me precipitado. Era claro que eu tinha embarcado na con-

versa fiada do velho, e minha mente me pregou uma peça. Não fazia 

sentido haver um Mungo, fosse o que quer que fosse o tal Mungo. 

Para mim só podia ser gente, já que eu nunca fui dado a acreditar 

em fantasmas. E uma pessoa estaria na mesma merda que eu, sem 

ver nada, não teria condições de me seguir. Provavelmente, o que 

aconteceu é que eu estava predisposto a achar que havia alguma 

coisa lá, e bem na hora que eu perguntei quem estava ali, já temendo 

uma resposta, o velho deve ter gritado, ou feitio algum barulho na 

caixa, lá longe, e minha caixola pegou aquele barulho e criou essa 

palavra. Eu me senti um grande idiota de me assustar daquele jeito. 

Paguei o preço alto de ficar sem dente e todo cagado de sangue por 

essa burrada. 

Eu precisava sair dali e somente o pensamento racional seria capaz 

de fazer isso. Aquele lance de fim do mundo, inferno… Era desculpa 

dos idiotas para justificar o que não entendem. Para mim estava cla-
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ro que alguém havia me prendido numa jaula enorme. Talvez al-

guma organização tivesse me capturado e me prendido lá por ra-

zões espúrias… Não sei o que levaria alguém a fazer isso, talvez es-

tudar o comportamento de pessoas confinadas, podia ser alguma 

parada militar, como a gente via nos filmes do James Bond. 

Talvez até estivessem pedindo o meu resgate. Talvez estivessem 

filmando com câmeras que filmam no escuro. Imaginei o quão ridí-

cula a minha fuga do “Mungo” teria sido, matando a audiência de 

rir quando me estatelei contra a parede. 

Estariam “eles” rindo de mim agora? Possivelmente. 

Eu precisava clarear as ideias, pois até ali eu vinha apenas reagindo 

à situação. Eu não estava fazendo acontecer. Eu estava agindo como 

uma cobaia. Então comecei a pensar se o velho Alfredo na caixa não 

seria apenas uma gravação. O que me garantia que ele não estava 

fazendo parte do “esquema” que fabricou o lugar? Nada. O velho 

poderia ser facilmente apenas uma caixa de som dentro da caixa de 

aço, e eu burramente trocando ideias com meus captores. 

Enquanto eu tentava me situar mentalmente, a imagem de alguma 

coisa escura parada, me olhando, não saía da minha cabeça. Eu não 

via nada, então ela poderia estar em qualquer lugar… Mas não. Era 

bobagem, eu não devia ficar pensando naquilo, ou eu poderia fazer 

outra besteira, por meio da sugestão. O cérebro da gente é uma má-

quina sensacional, mas ele comete muitos erros, e pode colocar tudo 

a perder quando o desespero bate. Fiquei pensando se eu tivesse 

acertado a cabeça numa quina, como a caixa de Alfredo. Eu teria 

morrido na hora. Aquilo foi a maior estupidez que eu cometi. 
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Voltei meus pensamentos a Alfredo e sua caixa, que segundo ele, 

estava encolhendo. Era óbvio que o aço, sob condições normais, não 

encolhe. Ou o velho era maluco ou ele usou aquilo para me pertur-

bar. Se o velho fosse realmente um operador remoto falando num 

microfone, ele teria me visto contando. Eu tinha sido estúpido o su-

ficiente para contar meus passos em voz alta, de modo que “eles” 

saberiam quantos passos eu dei e poderiam usar aquilo para me as-

sustar. Eles queriam me pregar uma peça. Isso para mim era um fa-

to, pois deu para perceber quando o velho mandou aquele papo de 

mão fria agarrando nele. A questão era: Por que me prender, e por 

que me fazer medo. Eu podia ouvir ao longe os gritos. Alfredo esta-

va lá, repetindo seus gritos. Eu ouvia mais claramente quando ele 

resolvia assoviar. 

Só havia uma forma de tirar a verdade e colocar tudo em “pratos 

limpos”. Eu precisava medir a parede em que eu estava. Se ela ainda 

tivesse em torno de três mil passos, estaria claro o caô. 

Levantei-me e tateei, indo reto com a mão na parede até chegar na 

quina. Levou um bom tempo para chegar, mas esses passos eu não 

contei, porque estava mais preocupado em pensar um jeito de con-

vencer os captores de que era melhor me soltar.  Enquanto eu anda-

va, fui pensando em algumas incongruências suspeitas na história 

de Alfredo. Como assim alguém acorda para ouvir o trem? Como 

alguém vai deitar, tira a lanterna, mas não tira o celular do casaco? 

 E outra, ele havia me dito que quando chegou lá a caixa era grande, 

media o tamanho da que eu estava, e quando eu medi a caixa dele, 

ela tinha cerca de uns dez metros. Ela tinha reduzido muito. Isso 

indicava que ele tinha ficado lá por muito tempo. Mas como alguém 

fica tanto tempo sem água? Ele já teria morrido. Eu estava me sen-

tindo um lixo completo, a garganta seca, o desespero já me fazia 
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contemplar a possibilidade de tentar beber meu xixi… Não tinha 

como o velho ficar vivo na caixa. Sem falar que quando eu cheguei 

ele já estava nessa caixa com dez metros. Não sei quanto uma pessoa 

pode respirar, mas acho que o volume de ar ali dentro já teria mata-

do Alfredo por excesso de Co2. 

Cheguei no canto. Aquele certamente era o canto CD, porque senti 

cheiro de merda. Eu havia cagado naquele canto, e isso serviu para 

marcar o espaço. Então, para um lado eu estaria indo para a direção 

dos cantos “DA” ou “BC”. 

Meu joelho estava doendo terrivelmente, acho que da batida, talvez 

dor muscular pela corrida esbaforida sem aquecimento. Avancei 

lentamente tentando dar os passos do mesmo tamanho. 

Foi quase uma penitência. Após o longo trajeto, cada passo se torna-

va mais difícil. Todos os meus músculos pediam para que eu paras-

se, deitasse, descasasse. As eu não podia me dar a este luxo. Eu pre-

cisava seguir em frente.  Talvez o objetivo “deles” fosse esse, desco-

brir qual era o limite da pessoa. Não duvido que eu não fosse o úni-

co a ser submetido à aquela bizarra sessão de torturas. Fiquei até 

pensando se não seria um tipo mórbido de programa de pegadinha 

de Tv. Eu ficaria muito, muito puto se descobrisse depois que aquilo 

tudo era uma pegadinha e que eu estava fazendo papel de imbecil 

em radiodifusão. 

Precisei parar para descansar quatro vezes no total. O mais difícil 

era guardar os números na cabeça enquanto eu descansava, pois 

bastava parar para as ideias começarem a ferver, com possibilidades 

de como eu iria confrontar o velho assim que voltasse à caixa dele. 
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Segui em frente, passo após passo, até finalmente chegar na esquina 

das paredes. Para meu espanto. A caixa tinha mesmo encolhido. Ela 

media agora dois mil passos apenas. A caixa tinha diminuído cerca 

de mil passos desde que eu medi pela última vez. Dava uns 740 me-

tros de redução. Lembrei-me de minha primeira e imprecisa medi-

da, de 3567 metros… A segunda tinha sido de 3000 metros, o que 

indicava que talvez a caixa estivesse realmente encolhendo numa 

proporção constante. 

Meti o dedo na boca e assoviei o mais alto que eu conseguia. Eu era 

bom naquilo, e não tardou, o velho entendeu. Ouvi o assovio fino 

dele ao longe, ecoava nas paredes. Cada hora um assoviava, e com 

isso eu usei o som como uma espécie de radar para chegar até a cai-

xa. 

Eu já estava bem perto quando ouvi ele batucar na parede da caixa. 

–Estou chegando! – Eu gritei e me dirigi pelo som. 

Estiquei o braço para a afrente e fui andando para achar a caixa. 

Meus dedos encostaram bem na quina. O aço frio e liso, como sem-

pre, sem sinais de soldas, porcas, rebites ou parafusos. 

–Salve garoto! Como vai? – Disse ele lá dentro da caixa. 

Eu estava certo de que realmente era um homem ali dentro, porque 

um rádio não poderia dar porradas nas paredes de metal. 

–E aí, Seu Alfredo? 
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Parecia um encontro na esquina… O velho não tocou em nossa pe-

quena desavença anterior e nem eu tampouco. Talvez estivéssemos 

os dois arrependidos. 

–Quer ouvir uma nova teoria, garoto? – Ele perguntou. 

–Claro. – Eu disse, me sentando de costas na lateral da caixa dele. 

–Os ETs pegaram a gente! – Disse ele em um tom dramático. 

–Ets? 

–Sim, alienígenas, de outro planeta! 

–Hum… – Eu disse, meio que querendo matar o assunto. Mas Al-

fredo parecia convicto. 

–Eles vêm na Terra em discos voadores. O governo sabe mas nega o 

conhecimento. Eles têm umas alianças espúrias com o governo ame-

ricano, garoto. Eles que permitiram que os alienígenas pegassem as 

pessoas. 

–Seu Alfredo? – Interrompi. 

–Sim? 

–O senhor está aqui há quanto tempo? 

–Não sei, garoto. Já tem algum tempo… Como é tudo escuro, eu não 

sei direito, mas quando iluminei o relógio com o celular pela última 

vez, tinha passado quase uma semana pelas minhas contas. Mas es-

se meu relógio é meio ruim, e não dá para ter certeza. 



 

 

 49 

 

–Mas então, seu Alfredo… Me conte mais sobre o senhor. 

–Ah, a gente não tem muita coisa para fazer, né mesmo, garoto? 

–Pois é. O senhor é de onde? 

–Cruzeiro. Sabe onde fica? 

–Não. 

–Em São Paulo… 

–Ah… E como que o senhor pegou a mania de ver a hora do trem? 

–Coisa de ex-ferroviário. 

–Ah, sim. Entendo. 

–E você? 

–Eu? O que tem eu? 

–Você falou que era jornalista, né? 

–É, pois é… Eu sou… 

–Trabalha na televisão? 

–Não, na imprensa escrita mesmo… 

–Ah! Deve ser um grande jornal né, meu filho? Hoje estão cada vez 

mais contratando jornalistas jovens… Caras como eu são fim da li-

nha, a empresa te usa e te cospe como um caroço de laranja. Nin-
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guém quer saber a opinião dos velhos. Somos bananeira que deu 

cacho, como se diz lá em Cruzeiro. Mas você já deve ser chefe e tudo 

em alguma sucursal… Acertei? – Ele perguntou. Eu fiquei sem graça 

de dizer que era um mero foquinha de jornal de bairro. Me limitei 

ao um lacônico “aham! ”. 

–Imagino que quando você sair daqui, vai fazer um artigo de jornal: 

“Como escapei da caixa da morte”… Já posso até ver as manchetes e 

sua foto na capa. 

–Nossa, né seu Alfredo? 

–Ah, garoto. Eu estou liquidado. Sou carta fora do baralho. 

–Que isso, seu Alfredo. 

–Sabe, garoto, todo dia eu meço a minha caixa. Você já viu como 

está hoje? 

–Não. 

– Ontem ela tinha treze passos. Hoje são sete. 

–Sete? 

–Testa aí. – Ele disse. 

Levantei-me e apoiei o braço na caixa. Comecei a contar os passos 

em voz alta. Seis passos e meio. 

–Não disse? 
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–A minha também diminuiu.  – Eu disse, vendo que Alfredo parecia 

desolado com a constante redução de seu espaço. 

–É assim, garoto. 

–Mas será que para de encolher? 

–Sabe, garoto, quando eu acordei aqui, a primeira coisa que eu fiz 

foi medir a caixa. Depois comecei a andar nela de um lado a outro. 

Até que achei uma outra caixa. 

–E tinha alguém dentro? 

–Tinha. 

–Tinha? – Aquilo me soava totalmente surreal. O velho nunca tinha 

dito aquilo antes. Quer dizer então que ele havia encontrado alguém 

ali antes de mim. 

–Mas então o senhor achou alguém aqui antes de mim? 

–Claro que sim, garoto. Mas ele não falava minha língua. Parecia sei 

lá, um alemão. Quando achei a caixa dele, ela já era do tamanho de 

um fogão. Eu inicialmente nem imaginava que tinha alguém dentro. 

Achei que era tipo uma caixa vazia. Trepei nela para ver se alcança-

va alguma coisa perto do alto, uma viga, um ferro, um fio… Mas 

não tinha nada. Quando o sujeito falou lá qualquer coisa que não 

entendi eu quase me estatelei no chão. Ele estava desesperado e gri-

tou o dia todo, socando a caixa. A gente tentava se comunicar, mas 

era impossível. 

–E o que aconteceu? 
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–Bom, eu usava uma parte da minha caixa como latrina. Sabe como 

é… 

–Sei, eu também faço isso. – Eu disse. O velho riu e prosseguiu: 

–Eu saí e fui me aliviar. Quando voltei, a caixa já estava menor, e o 

homem não respondia mais. Chutei, batuquei, gritei ao redor da cai-

xa dele, mas ele não me respondeu mais. Concluí que ele tinha mor-

rido. Foi neste dia que eu me toquei que se a caixa dele encolhia, a 

minha podia encolher também. E comecei a medir. Fiquei obcecado 

pelas medidas da caixa. A passagem do tempo aqui no escuro era 

estranha, e eu tentava preservar a luz do celular o mais que dava. 

Mas a cada determinado número de horas, dava para notar que a 

caixa reduzia. Não era instantâneo, porque uma das “noites” eu 

passei num canto acordado, esperando ver a hora que a caixa ia en-

colher e ela não encolheu. Acho que ela encolhe o tempo todo, mas é 

tão gradual que a gente nem sente. Quando eu constatei o encolhi-

mento, um bom tempo depois de medir todos os lados da minha 

caixa diversas vezes ao dia, fui até a caixa do gringo, como eu cha-

mava ele. Mas ela tinha sumido. 

–Sumido? 

–É. A caixa vai encolhendo até que ela some. Do contrário ela estaria 

aqui dentro, comigo. 

–Bom, seu Alfredo… Pelo que o senhor está dizendo, se quando o 

senhor acordou na caixa tinha um cara numa caixa pequena na sua 

caixa, e agora aqui na minha caixa está o senhor nesta caixa cada vez 

menor, é provável que… 
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–Sim, garoto era isso que eu estava dizendo! Tem alguém do lado de 

fora da sua caixa… 

–Em outra caixa? 

–Exato. 

Levantei-me e saí. Enquanto eu andava no escuro, ouvi Alfredo gri-

tando: 

–Ei, garoto? Garoto? Cadê você? 

–Eu vou falar com ele! – Gritei. 
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Capítulo 6 
 

 

Eu seguia pela escuridão decidido a ver se havia mesmo alguém do 

lado de fora. A história do Sr. Alfredo parecia ser verdade e aquilo 

me assustava terrivelmente. Ele tinha visto alguém preso na caixa, 

que foi reduzindo até que sumiu. Eu sabia que a caixa dele – e a mi-

nha, estavam encolhendo a cada minuto, mas não podia imaginar se 

a caixa de Alfredo ia efetivamente sumir. 

Eu andava e pensava: Se havia alguém fora da minha caixa, devia 

haver alguém numa outra caixa, do lado de fora da caixa dele, e as-

sim sucessivamente. Mas como poderia ser? Quem criou essas cai-

xas de aço? Por que elas encolhem? Estão ficando tão pequenas que 

já não podem ser vistas? Estão sumindo e indo para algum lugar? 

Aquilo parecia um pesadelo. 

Alfredo havia dito que o homem na caixa que ele ouviu estava fa-

lando alemão. Isso me fez pensar se realmente o mundo todo havia 

sido preso nessas múltiplas caixas de forma aleatória. Com tamanha 

notícia bombástica, eu havia me esquecido de perguntar a Alfredo 

como ele podia estar vivo sem beber nem comer nada por tanto 

tempo. Sei de náufragos que passaram meses à deriva, mas eles be-
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biam água da chuva e pescaram para sobreviver. Aqui não tem nada 

além de paredes de metal frio e uma escuridão terrível. Eu andava 

com dificuldade, porque já me sentia bastante debilitado. Meu es-

tômago roncava de fome e isso me dava um sono danado. Eu sabia 

que aquilo era um sinal claro de meu corpo pedindo um alivio ou ia 

entrar em modo de economia de energia. 

Fiquei pensando naquela enorme pizza de calabresa com catupiry, 

cortada à francesa, que encharcou de cerveja e foi praticamente in-

teira direto para o lixo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Teria 

comido ela inteira, teria mamado toda a cerveja de cima, o que tam-

bém não seria nada mal. Um Chopp seria perfeito. Eu estava ficando 

completamente desesperado e a vontade de comer que produzia 

aqueles pensamentos só me dava mais fome, piorando as coisas. 

Meu estômago parecia tão vazio quanto a caixa. Minha fome era 

tanta que eu pensei em apostar com Alfredo que eu morreria vítima 

da falta de alimento antes mesmo da minha caixa sumir. Fosse como 

fosse, era uma aposta que eu ia ganhar, já que antes disso ele teria 

“ido para a terra do pé junto”. 

Senti uma ponta de arrependimento de pensar assim dele, coitado. 

Porém, nada eu podia fazer. Ele estava numa espécie estranha de 

corredor da morte. Só podia esperar seu derradeiro momento. Eu, 

por minha vez, pensei que se fosse para ver a caixa me sufocar, eu 

preferia morrer antes. Ela que esmagasse meus restos, mas eu já te-

ria “beiçado”.  Separei um tempo na cabeça para pensar na forma 

como eu ia cometer o suicídio. Se a morte seria inevitável, por que 

esperar? Talvez tenha sido por isso que Alfredo não ouviu mais o 

gringo. Talvez ele tenha caído na real, perdido totalmente as espe-

ranças e se matou. Não sei como alguém se mata numa caixa aper-
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tada com o tamanho de um fogão, mas deve ter um jeito. Talvez ba-

tendo a cabeça na parede até estourar… 

Finalmente cheguei na parede. Ali estava o aço frio tocando nos 

meus dedos. A parede era muito, muito lisa. Eu tinha certeza que se 

houvesse uma luz ali ela se mostraria totalmente espelhada, de tão 

lisa. 

Agora minha meta era falar com o outro cara. Será que havia al-

guém lá fora? Comecei a socar e chutar a parede. Eu berrei, assoviei, 

fiz um puto dum escarcéu. Então, tive uma ideia que me ajudou. 

Arranquei o cinto da calça e desferi altas porradas com ele, usando 

como um chicote, com a fivela de aço grosso na ponta contra a pare-

de. Aquilo sim, fazia um belo barulhão e tive certeza que era capaz 

de ecoar dentro da caixa do sujeito, por maior que ela fosse. 

Bati durante um longo tempo, e esperei. Depois retomei as batidas e 

novamente dei um tempo para ver se ele vinha. Na minha cabeça, 

como a caixa de fora era muito maior que a minha, ele ia levar um 

tempo enorme para vir seguindo o som das batidas. Então tive a 

ideia de bater em código Morse. Bati um SOS improvisado na pare-

de caixa. 

Ele não veio. Nada, não havia nenhum grito, nem som, nem nada. 

Eu fui ficando cada vez mais puto. A falta de comida me deixava 

com um humor péssimo, e talvez por isso, comecei a xingar tudo 

que foi nome. Meu stress começou a tomar conta de mim. Eu dava 

porradas com cada vez mais força na lateral enquanto gritava: – 

Vem seu filho da puta! 

Mas não vinha ninguém e aquilo me deixava cada vez mais e mais 

irritado. Eu puxei com força o cinto no ar e dei uma senhora panca-
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da no aço. A paulada foi tão forte que o cinto ricocheteou e me acer-

tou na cabeça. 

Aquilo despertou um ódio mortal dentro de mim. Perdi a noção 

completamente e chicoteei a parada com uma violência que eu nem 

sabia que existisse dentro do meu coração. Eu bati, bati, cada vez 

com mais força, cada vez o som da pancada era mais e mais alto, até 

que eu me senti afundando. Não entendi na hora o que estava acon-

tecendo. 

Só quando eu me vi, no chão, caído, emborcado junto a lateral de 

aço, que me dei conta. Eu tinha desmaiado. O esforço, a falta de co-

mida, talvez a pancada, ou talvez aquilo tudo junto, tinha me levado 

a nocaute.  Certamente a glicose baixou porque eu não comia há 

muito tempo. Enquanto estive em repouso, o corpo conseguia ge-

renciar a situação, mas quando exagerei, foi à gota d´água. Levantei 

com tudo rodando. Fiquei ali, sentado, esperando me sentir melhor. 

A vontade de vomitar estava foda, mas não tinha nada na barriga 

para sair. Meu estômago se contraía e as dores eram terríveis. Eu 

achei que talvez não fosse sair vivo daquela experiência horrenda. 

–Quem está aí? – Ouvi bem ali do meu lado. Era tão perto que eu me 

assustei. Fiquei quieto sem saber o que dizer. Estava ofegante. A 

vontade de vomitar não passava. 

–Tem alguém aí? Ei??? Alguém?? – Ouvi. Seguiu-se algumas batidas 

na parede, bem do lado do meu ouvido. Era uma voz de mulher. 

–Socorro! – Eu gritei, batendo na parede. 

–Socorro! – Ela bateu do outro lado. – Chama os bombeiros, moço. 

Eu estou presa num… Tanque… – Ela gritou de lá. Eu imediatamen-
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te saquei que era uma novata. Ainda não sabia onde estava. Nem 

sequer devia saber que a forma do cativeiro era de caixa. Ela devia 

ter acabado de “chegar”. 

–Calma! – Eu berrei. – Você está sozinha? 

–Eu… Eu não sei. Pelo amor de Deus, moço! Liga para os bombei-

ros. Está tudo escuro aqui! – Ela gritou choramingando. 

–Calma, moça. Olha, eu também estou preso aqui, com um senhor, 

um tal de Alfredo. 

–Alfredo? Cadê ele? – Ela perguntou. 

–Então, ele está… Bem, deixa pra lá. Ele não está aqui junto comigo. 

Olha só, presta atenção… Qual é seu nome? 

–Mara. 

–Mara, você está em pé? 

–Estou. 

–Então senta aqui perto da chapa. Eu estou bem do outro lado. Ok? 

Agora calma. Meu nome é Anderson. 

–Que lugar é esse? 

–Mara, olha só, vou te contar exatamente o que está acontecendo, 

mas você tem que ficar calma, ok? 
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–Tá… – Ela deu uma pausa. Acho que estava sentando. – Fala. – Ela 

disse. 

–Eu acordei aqui alguns dias atrás. Eu não faço nem ideia que lugar 

é esse. Mas ele é igual uma caixa, uma caixa enorme. Toda de aço. 

–Uma caixa? Mas como assim? 

–Olha, Mara… É uma história meio comprida explicar agora como 

que eu descobri isso, mas o lance é o seguinte, eu estou dentro de 

uma caixa, que está dentro da caixa em que você está! 

–Hã? Caixa dentro da caixa? – A voz dela parecia incrédula. Contei 

os segundos para ela pensar que eu era um doido e ela estava num 

hospício. 

–Não… Tipo. Sabe as bonecas russas, onde tem uma dentro da outra 

e da outra e da outra fazendo uma bonequinha cada vez menor? 

–Matrioska? Eu tenho! – Senti o sorriso em sua voz. Era bom sentir 

que mesmo naquela condição miserável, eu, um moribundo despre-

zível, era capaz de fazer uma moça sorrir. 

– Então… Isso mesmo. Imagina que você está dentro de uma boneca 

dessas. Eu estou dentro de outra… Que está dentro da sua. E o Al-

fredo, está numa pequena, dentro aqui da minha. 

–Nossa, que viagem. – Ela disse rindo. 

–É sério. Não estou brincando. 

–E na boneca dele? Tem, outra? 



 

 

60 

Philipe Kling David 

 

–Bem… Tinha, com um cara gringo, mas… Ele morreu. 

–Hã? 

–Olha, a gente não sabe que lugar é este, nem como a gente chegou 

aqui, se alguém trouxe… Nada a gente não sabe quase nada. Mas a 

gente descobriu que em cada caixa tem uma pessoa, e eu vim procu-

rar quem estava na caixa fora da minha. 

–Ah, era você que estava batendo? 

–Era. 

–Pô, que merda. Eu achei que eram os bombeiros. 

Eu pensei em contar a Mara que as caixas estavam encolhendo, e 

que cedo ou tarde elas iam nos esmagar, mas tive pena. Ela parecia 

jovem. 

–Quantos anos você tem, Mara? 

–Dezoito… Quer dizer, faço dezoito daqui quinze dias. 

–Você lembra como que veio parar aqui? 

–Lembro mais ou menos. Eu estava no carro da Pri, uma amiga mi-

nha. A gente voltava do aniversário de um amigo nosso quando eu 

dormi no banco de trás… Não sei como, acordei no chão gelado, e 

pensei que tinham me colocado num caminhão… Eu não via nada. 

Fiquei esperando alguém vir me buscar, mas então ninguém veio. 

Nisso eu ouvi umas batidas e uns gritos, mas estava muito longe. Eu 

ouvi umas batidas no metal e achei que os bombeiros estavam vindo 
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me tirar de dentro do caminhão. Eu fui andando na direção do baru-

lho, mas não via nada. Aí parou e eu não sabia o que fazer. Eu andei 

muito e vi que não podia ser um caminhão, pois era muito grande. 

Achei que podia ser uma igreja abandonada. Depois pensei que po-

dia ser um tanque de petróleo vazio…Eu continuei andando sem 

rumo, até bater numa chapa. Eu ouvi um gemido e era você aí fo-

ra… – Ela contou. E emendou logo em seguida: – Ai que vontade de 

fumar um cigarro! 

Eu achei graça dela usar a expressão “você aí fora”. Ela ainda não 

tinha caído na real que eu estava “dentro”. 

–Bom, Mara, eu vou voltar lá na caixa do Alfredo para contar a ele 

que falei com você. 

–Não, não, pelo amor de Deus! Não vá embora. Fica aqui comigo. 

Eu tenho medo de escuro. – Ela gritou assustada. Parecia uma me-

nina. Me lembrei como a adolescência pode ser cheia de altos e bai-

xos. Era uma maldade uma menina tão jovem condenada como nós. 

Ali eu tive a dimensão da pena que certamente Alfredo sentia de 

mim. Talvez, por me ver tão mais jovem do que ele, ele se visse co-

mo um afortunado de ter conseguido viver tantas coisas em vida 

antes de vir parar aqui. Sob esta ótica, ele era realmente quem estava 

em vantagem. 

–Mas, moço, como que a gente vai sair daqui? 

–Calma, nós vamos dar um jeito. O importante é você não sair da-

qui. Sua caixa é bem grande, e você pode acabar não me ouvindo 

quando eu voltar. 
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–Tá tudo escuro, eu não tenho lugar nenhum pra ir mesmo. – Mara 

respondeu. 

Voltei correndo para contar ao Alfredo a descoberta. Ele estava cer-

to. Cada caixa continha uma pessoa. Eu corri esbaforido pela escuri-

dão. Quando achei que já estava chegando comecei a tradicional su-

cessão de assovios, esperando que ele respondesse. Depois de al-

guns assovios e algumas corridas adiante ou vi o inconfundível 

chamado de Alfredo. Fui na direção. 

Quando finalmente cheguei na caixa dele, o ouvi gritar lá de dentro. 

–E aí garoto? Achou o cara? 

–Achei! 

–Achou? – Ele parecia muito surpreso. – E o que deu? 

–Não era um cara. Era uma menina. Ela se chama Mara e tem 18 

anos. 

–Coitadinha. – Alfredo gemeu dentro da caixa. 

–Pois é. Ela nem sabe que é uma caixa. Estava achando que era um 

tanque. – Eu disse, sentando-me junto à parede da caixa de Alfredo. 

–Você demorou à beça. – Ele disse. – Minha caixa diminuiu mais. 

–Sério? 

–Sério. O espaço está acabando, garoto. Mas tenho uma novidade 

para te contar. 
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–O que? 

–Eu achei uma coisa aqui dentro. 

–Coisa? 

–Sim… Você não vai acreditar, mas eu chutei uma coisa aqui no es-

curo. Quando abaixei para ver, era uma garrafa de água. 

–Água? 

–É… Uma garrafa de água. Mas o estranho é isso. Não tinha água, 

quer dizer, não nos últimos dias, pois logo no primeiro dia, eu tinha 

achado uma garrafa de plástico, mas ela estava pela metade. Eu ti-

nha bebido tudo. 

–Mas, de onde que veio a água? 

–Eu não sei, mas acho que tem a ver com a coisa que anda por aqui. 

–Seu Alfredo, aquilo era sério? 

–Claro, porra! Você acha que eu sou o quê? Um doido para inventar 

histórias? 

–Não… Quer dizer, é que… – Eu procurava as palavras certas, mas 

não as achava. Alfredo cortou meus pensamentos com uma pergun-

ta direta: 

–Você sentiu, não foi? 

–Senti. 
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–Ele está por aqui. Eu sei.  – Alfredo disse. Ele falou uma coisa meio 

baixa, que eu não ouvi. 

–Hã? 

–Chega mais perto da parede. – Ele falou. 

Eu colei a orelha na parede de metal. Do outro lado ouvi Alfredo 

sussurrar: 

–Eu finjo dormir, e sinto quando ele passa. 

Senti o medo voltar com carga total. O “Mungo” não era imagina-

ção! 
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Capítulo 7 
 

 

Eu sussurrei para Alfredo: 

–Eu falei com ele. 

–Hã? 

–Eu falei com ele! 

–Não, não. Eu ouvi o que você disse, mas quer dizer que você con-

seguiu falar com a coisa? 

–Sim, ele falou que se chamav* – Subitamente Alfredo me interrom-

peu, quase gritando: 

–Shhhh! Ou! Para! Não fala! Não fala! 

–Por que? 

–Pô garoto, nunca te falaram que se você chamar pelo nome de um 

demônio ele vem? 

–Você acha que ele é um demônio? 
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–Garoto, tudo que eu posso dizer é que estamos em caixas que vão 

encolher até nos esmagar. Não sabemos como viemos parar aqui, e 

não sabemos o que é essa coisa está nos rodeando no escuro. Na 

Disney é que nós não estamos! 

Eu achei graça do jeito que ele falava. O velho era bem rabugento, 

mas eu gradualmente estava me afeiçoando a ele. Me lembro de 

pensar que com a idade dele eu seria até mais rabugento. 

Concordei com ele. 

–Você acha que foi ele que trouxe a garrafa de água? 

–Só pode ser. 

–Por que você acha que ele fez isso? 

–Eu não sei. Sei que se ele não tivesse feito isso, eu já teria ido dessa 

pra melhor. 

–Então ele não é mau, pô. – Eu disse, concluindo o óbvio. Do outro 

lado da chapa o velho riu. 

–Assim também pensavam os faisões sempre bem alimentados do 

Nero, o Imperador de Roma. O faisão era alimentado com o que ti-

nha de melhor. O faisão devia achar que o Imperador era um cara 

maravilhoso de dar tantas ervas aromáticas para ele todo dia. Mas 

na verdade, ele estava sendo temperado vivo, sem saber. 

Eu concordei. Ficamos um pouco em silêncio, quando a paz foi subi-

tamente rompida por batidas altas. 
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–Está ouvindo? – Ele perguntou. 

–Estou sim. 

–Aqui está bem baixo. Mas ouvi umas batidas. 

–Eu acho que é a Mara. 

–Vai lá ver, garoto. Mas não demora.  – Ele disse. 

–Certo, eu já volto. Não sai daí hein? – Brinquei. 

–Não pretendo. – Ele respondeu rindo dentro da caixa. 

Atravessei a escuridão insondável correndo na direção de Mara. As 

batidas estavam constantes, ecoavam na minha caixa, e à medida em 

que eu me aproximava, estavam ficando cada vez mais altas. 

–Mara? Mara? – Eu gritei quando cheguei bem perto das batidas. 

–Socorro! Tem um bicho aqui! Tem um bicho! – Ela gritava desespe-

rada, socando a parede com alguma coisa que fazia um belo estron-

do. 

–Acalme-se! Ele não faz nada! – Eu tentei gritar, mas meus gritos 

eram abafados pela sucessão de batidas que ela dava. 

Comecei a bater também usando o sapato, na expectativa de fazê-la 

se tocar que precisava parara de bater para podermos nos comuni-

car. A parede da caixa não parecia muito espessa, porque o som 

passava com alguma facilidade, mas ela não era tão fina, de modo 
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que sem ser no completo silêncio sepulcral, era impossível ouvir 

qualquer coisa. 

Quando Mara finalmente parou de bater freneticamente na parede, 

ela desatou a gritar em crescente desespero. Eu tentava gritar do 

outro lado para que ela parasse, mas ela não só não parava, como 

parecia gritar ainda mais alto. Ela estava surtada. Só me restou espe-

rar e escutar, para tentar entender o que de fato se passava na caixa 

de fora. 

Ela dava uns berros sucessivos e incompreensíveis, padrão grito de 

filme de terror. Fosse o que quer que fosse, alguma coisa havia ater-

rorizado Mara completamente. Comecei a pensar se talvez ela não 

tivesse conseguido enxergar alguma coisa. 

Eu fui ficando também super nervoso com aquela gritaria desespe-

rada, e sem saber o que fazer, comecei a gritar: 

–Mungo! Muuuungo!!! Mungo! 

Quando gritei Mungo pela terceira vez, Mara parou o grito como 

num passe de mágica. Ouvi uma batida seca contra a chapa da pa-

rede. 

Então um tipo de vento quente soprou na minha direção e uma coi-

sa me acertou com tamanha violência que me lançou longe, a mais 

de um metro de onde eu estava. Foi uma pancada brutal no ombro, 

como se eu tivesse sido atropelado por um ônibus. 

Caí no chão, estatelado, batendo a cabeça no piso. Meus olhos esta-

vam ardendo, e eu achei que ia desmaiar novamente. Naquela altu-

ra, qualquer ventinho já podia me derrubar, pois ali estava eu, o far-
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rapo–humano. Eu estava nas últimas, a verdade era essa. Ao ser 

atingido com tamanha brutalidade na escuridão, eu mal conseguia 

me levantar. Ali caí, ali fiquei. 

Senti então uma horrível respiração ofegante no meu ouvido. Era 

rápida como a respiração de um cachorro. Me caguei de medo. Pou-

cas vezes na vida temi tanto a morte como aquele momento. 

Mas a coisa fez um movimento e saltou para longe. Ouvi a pancada 

do pulo a alguns metros do meu lado. A lufada de vento que ele car-

regou me fez ter a sensação de que o que quer que fosse o tal do 

Mungo, era uma coisa grande. 

Deitei a cabeça no chão e fiquei parado. Lembrei que o velho fingia 

de morto. Naquela altura do campeonato, eu já quase nem precisava 

de fingir porra nenhuma. 

Eu não sei se dormi, desmaiei, ou sei lá, tive alguma ausência pro-

vocada pelo cagaço, mas só me lembro de voltar a mim quando ouvi 

novamente umas batidas e chamarem meu nome. 

–Anderson! Anderson! 

Era Mara batendo na parede. 

–Que foi? Gemi. 

–Ah! Graças a Deus! Você está aí. Achei que você tinha ido embora. 

–Que, que merda foi essa? – Perguntei. Eu estava meio zonzo com a 

pancada ainda. Tive que me esforçar para entender o que Mara di-

zia. 
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–Tinha uma coisa… Uma coisa aqui. Eu estava dormindo e acordei 

com ela mexendo no meu cabelo. Tentei segurar achando que era 

você que tinha conseguido passar para esse lado e senti uma mão 

enorme e gelada. 

–Eu não sei o que é, mas me acertou bem no ombro e me jogou lon-

ge. 

–Eu, eu tive medo. Achei que era um macaco gigante. Um gorila. 

Mas não dava para ver nada. Achei que ia me pegar. E você está 

bem? Ele te mordeu? 

–Ele ficou me cheirando quando eu estava no chão. E aí foi embora 

pulando. 

–AimeuDeusdocéu. Que merda é essa? Que porra de lugar é esse, 

Anderson? – Mara estava bastante assustada e eu também. 

Uma coisa era ouvir o Mungo sussurrar o nome dele perto de mim, 

outra é ser atropelado por ele. 

Eu estava tentando acalmar Mara quando ouvi um horrível grito 

gorgolejante vindo de trás de mim. Um estrondo absurdo aconteceu 

bem em cima da minha cabeça e uma coisa me acertou nas costas. 

–Ahhhhh!!!!– Eu só gritei desesperado. O Mungo tinha voltado e 

agora ele ia me destroçar. O peso enorme me acertou nas costas e 

fiquei nocauteado no chão. Ouvi os pulos do Mungo indo para lon-

ge. Do outro lado da chapa Mara berrava histericamente. 

Custei a me desvencilhar daquilo. Antes eu achei que era o Mungo, 

mas depois percebi que não era, porque a coisa que estava em cima 
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de mim era quente e molhada. Era um peso enorme e eu estava bem 

fraco. 

Quando saí, me arrastei para longe e fiquei ali, perto do canto da 

parede, com medo do que fosse aquela merda. 

–Cala a boca! Cala a boca! – Eu gritava para Mara. 

–Que isso? – Ela berrou chorando do outro lado. 

–Não sei. Caiu uma coisa aqui. – Eu gritei de volta. Precisei reunir 

toda minha coragem para voltar nela e mexer. Eu tinha dois grandes 

medos. O maior deles é que fosse o Mungo. Felizmente não era, mas 

meu segundo maior medo se confirmou tragicamente. Senti a mão. 

Era ele. 

Alfredo havia sido retirado da caixa, lançado sobre nós com tama-

nha violência que ele se partiu em dois. O caldo preto que eu sentia 

em cima de mim era uma mistura de sangue e tripas. Eu descobri 

isso bem depois, quando localizei o celular dele no bolso do casaco. 

Ao ligar, parecia que havia um sol dentro da minha caixa. Meus 

olhos haviam se desacostumado completamente com a escuridão. 

Precisei virar a luz do aparelho que já apitava a falta de bateria para 

baixo e levei um tempo até enxergar. A penumbra era clara como o 

dia pra mim, e vi horrorizado a cena grotesca. Havia uma serpentina 

de tripas espalhadas pelo chão. Olhei para mim, e vi uma horrível 

situação. Eu estava todo sujo de fezes, sangue seco, sujeira… 

Foi ali a primeira vez que vi o rosto de Alfredo. Era quase como eu o 

imaginava. Um pouco mais velho e com menos cabelos. Parecia o 

Jaques Cousteau, só era um pouco mais gordo. 
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Mara ficava fazendo mil perguntas, curiosa com o que se passava. 

Ela parecia em desespero, e com razão. Evitei descrever a cena hor-

rível para ela. A merda já era suficiente para que eu a piorasse ainda 

mais com uma adolescente em crise de fobia berrando nos meus ou-

vidos. Senti pela perda de Alfredo. Tive que conter meu nojo, reco-

lhi seus intestinos espalhados pelo chão e montei do jeito que deu, o 

corpo dele. Arrastei as duas metades para o canto, cruzei seus bra-

ços e pousei a mão sobre a cabeça dele. Rezei um “Pai Nosso” pela 

alma do meu amigo. 

Agora ali estávamos somente eu e Mara e quem sabe mais algum 

desgraçado infeliz como nós, que estaria fora da caixa da Mara, nu-

ma outra caixa. 

–O que a gente faz? E agora?  – Ela perguntava insistente. Era como 

se ela quisesse que eu tivesse todas as respostas. Eu estava puto e 

perdi a linha com ela. 

–Porra! Não enche o saco, ô filha da puta! 

Ela se calou. 

Então fez-se um longo silêncio no começo do qual eu fiquei apenas 

pensando em como gostava da calma e tranquilidade com que meu 

amigo Alfredo encarava aquela merda toda que acontecia com a 

gente. Fiquei imaginando como Alfredo havia saído da caixa. Cer-

tamente o Mungo conseguia atravessar as paredes. Devia ter se 

aborrecido com alguma coisa, talvez por eu tê-lo invocado, atrapa-

lhando sua… transa? E então ele atravessou para a minha caixa, en-

trou na de Alfredo, tirou ele de lá e lançou seu corpo contra mim. 

Estava claro para mim que o Mungo, fosse ele o que fosse, conseguia 

atravessar as paredes, migrando de caixa em caixa. A ideia do Mun-
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go bonzinho que uma vez eu formulei havia se esvaído completa-

mente, lavada pelo sangue pegajoso e malcheiroso do seu Alfredo, 

que agora recobria o meu corpo. 

Meus pensamentos e lembranças foram interrompidos por soluços 

vindos do outro lado da parede. Mara estava chorando. 
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Capítulo 8 
 

 

Levei um bom tempo para convencer Mara a parar de chorar. Ela 

parecia mimada, mas era frágil também. Disse que ninguém falava 

assim com ela, que ela não admitia isso, que não sei mais o quê, não 

sei o que lá… 

Eu ficava só pensando que estava condenado a morrer, num lugar 

bizarro, com um bichão enorme no escuro, repleto de sangue e mer-

da, sem o dente, quase morrendo de inanição, junto com o defunto 

do meu amigo partido ao meio e a patricinha chorando porque “fui 

rude com ela”. 

Eu pedi desculpas para ela umas trinta vezes, e não parecia adian-

tar. Então eu me cansei de fazer aquele papel de otário e abri o jogo 

com ela. Contei toda a nossa situação, que as caixas iriam encolher 

até nos esmagar. Que não tinha saída das caixas, embora de alguma 

forma tivéssemos ido parar lá dentro. Inicialmente incrédula, ela foi 

lentamente, se conscientizando de que era mesmo verdade. Ela tinha 

sentido o Mungo. Estava vivenciando a vida na caixa. Ou pelo me-

nos o resto de vida que ainda havia. Naquele momento, eu vi Mara 

amadurecer vinte anos em poucos segundos. 
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–Quer dizer então que é isso? Que vamos morrer? 

–É. – Eu respondi secamente. Não por falta de vontade de falar, mas 

porque estava tentando economizar todo fio de energia que me res-

tava. Mara ficou em silêncio por uns minutos, mas então me fez uma 

pergunta que eu mesmo ainda não havia me feito, ou se fiz, já não 

me lembrava mais: 

–E qual o sentido de tudo isso? Se o objetivo é nos matar, porque 

eles desperdiçam a energia, inventando caixas que encolhem, colo-

cando monstros aqui dentro… Por que não meter logo uma bala na 

nossa cabeça, uma facada no coração, rápido, sem muita papagaia-

da? 

Ela tinha razão. Aquilo parecia muito ilógico. Uma estrutura muito 

grande para apenas nos matar, algo fácil de fazer. Se a falta de ar 

não solucionasse, o simples fato de que não havia comida e nem be-

bida ia dar cabo de nós dois. 

Foi quando pensei na bebida que me lembrei de meu último diálogo 

com seu Alfredo. Ele tinha dito que achou uma garrafa de água na 

caixa. Achava que o Mungo lhe trouxera. Aquilo também era parte 

do teatro do absurdo no qual estávamos inseridos, mas desde o 

momento que lembrei da água, eu já não conseguia pensar em mais 

nada senão em tragar todo seu conteúdo.  Agradeci a Deus por não 

ser quente ali naquela caixa. Por não haver luz, eu perdia pouco li-

quido pelo suor, mas já estava gravemente desidratado, porque eu 

estava há muito tempo sem urinar. Eu sabia que aquilo era um sinal. 

Precisava chegar naquela garrafa o quanto antes. Não sei se Alfredo 

havia tomado a água toda. Eu imaginava que não, porque ele era 

metódico. Devia ter planejado beber a garrafa de pequenos goles 
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diários, para esticar ao máximo suas expectativas na caixa. Se ele 

saiu da caixa, talvez a garrafa tenha ido junto, e se isso fosse verda-

de, ela estaria em algum lugar da minha caixa. Minhas esperanças 

agora eram encontrar a garrafa antes que a desidratação me matas-

se. Eu calculei que já devia ter perdido pelo menos cinco quilos na-

quela merda de caixa. Percebi o quanto tinha sido idiota percorrer a 

imensidão escura tateando parede. Havia desperdiçado valiosas ca-

lorias, primeiro tentando achar uma porta e depois somente para 

saber se a caixa estava encolhendo ou não. 

Eu disse a Mara que iria andar até a caixa de Alfredo, para investi-

gar se a garrafa estava lá. Ela implorou para que eu não fosse. Mara 

achava que se nós nos mantivéssemos juntos, o Mungo não iria ata-

car. Tinha medo que eu saísse e logo depois a criatura retornasse 

para ataca-la. Eu concordei que aquilo era um risco, mas por outro 

lado, Mara era uma novata na caixa, ainda tinha energias de reserva, 

e eu estava no osso, “rodando na capa”, como se diz. Eu não podia 

assinar uma sentença de morte somente para confortar a menina. 

Pedi desculpas e fui. Eu já ia longe quando ouvi Mara gritar: 

–Andersoooon! Não demoraaaaa! E cuidadooo! 

Algo dentro de mim ficou feliz de saber que alguém se importava 

comigo. 

O caminho na direção da caixa era uma penúria. Eu praticamente 

me arrastei. Levantava o mínimo possível o pé do chão para andar. 

Todos meus movimentos agora eram pensados para poupar a ener-

gia. Eu ainda estava decidido a sair daquele lugar, e se Alfredo saiu 

da caixa, mesmo que por ação do Mungo, isso significava que essa 

possibilidade existia. 
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Quando cheguei na caixa ela ainda estava lá. Tateei para poder 

“ver” a caixa naquele breu. Eu poderia ter usado o celular, mas pre-

feri economizar a bateria dele, pois ela poderia ser útil no futuro. A 

caixa tinha a altura de uma geladeira. Eu conseguia colocar a mão 

sobre ela, e me espantei em como ela havia reduzido. Concluí que a 

caixa encolhia mais rápido sem ninguém dentro.  Então me lembrei 

da história do gringo. Talvez o gringo não tivesse morrido, e sim 

saído da caixa. Alfredo pode não ter percebido isso, e entendeu que 

o fato do gringo não lhe responder era um indício de que ele estava 

morto. Mas isso poderia ser somente a interpretação distorcida dos 

fatos. E se o gringo saiu e a caixa encolheu até sumir? 

Mas se saiu, como será que ele fez? 

Tateei a caixa em busca de uma brecha, ou entrada, mas ela parecia 

lacrada. 

–Merda! Merdaaaa! – Eu berrei. Estava puto. Precisava da água, que 

certamente estava presa ali dentro. Eu sabia que aquilo poderia sig-

nificar a diferença entre a vida e a morte para mim. 

Então senti o vento. 

Era o Mungo. Senti que ele tinha passado perto de mim. 

Eu congelei. Abaixei-me em posição fetal perto da caixa, já me pre-

parando para o ataque. Dei–lhe as costas, na esperança de que ele 

não me acertasse nenhum órgão vital. Mas não houve ataque. 

Eu fiquei paradinho, esperando, atento a qualquer pequena altera-

ção no ar. Nem som, nada. O Mungo tinha ido embora. Havia pas-

sado por mim. Fiquei feliz de ter escapado de mais essa. 
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Levantei-me escorando o corpo na caixa. Era melhor voltar para Ma-

ra, já que eu tinha dado com os “burros n´água”. 

Eu já estava indo quando chutei alguma coisa. O som característico 

se fez ouvir na caixa: Era a garrafa! 

–Puta merda! – Eu gritei de felicidade e desespero, já que eu poderia 

ter chutado a garrafa para qualquer lugar e seria difícil achar pelo 

tato na escuridão. 

Minutos depois estava eu de cócoras, andando pela caixa, mexendo 

o braço de um lado para o outro, tentando tocar na garrafa. Eu não 

achava, mas sabia que ela estava em algum lugar. 

Tive que recorrer ao celular de Alfredo, para tentar encontrar a gar-

rafa. Preparei os olhos para a intensa luminosidade que iria queimar 

minha visão e liguei. 

Lá estava a garrafa a dois metros adiante. Seu brilho plástico era a 

coisa mais bonita que eu via em dias. E para minha completa felici-

dade, era um garrafão enorme, e cheio! Corri até ele, agarrei–o e 

após penar um pouco com uma tampa de rosca muito da vagabun-

da, fortemente atarraxada, consegui abrir. 

Beber água foi uma das melhores sensações da minha vida. Ela des-

cia maravilhosamente. E enquanto eu sorvia o precioso líquido, 

agradeci por Alfredo não ter bebido a água.  Ele era neurótico e de-

via ter ficado cabreiro com a água. Sua história do faisão do impera-

dor romano deixava claro que ele iria acabar recusando a oferta do 

Mungo. Quem sabe não foi por isso que o Mungo o matou? Talvez 

Alfredo tenha tomado tão pouca água que não iria aguentar esperar 
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sua caixa esmaga-lo. Mungo pode ter perdido a paciência com Al-

fredo e deu cabo dele. 

Eu estava tomando a água quando um pensamento súbito ecoou na 

minha mente, me dizendo para parar. Meu corpo desejava o líquido 

com sofreguidão, mas a mente racional falou mais alto. Parei de be-

ber no ato. Realmente, se eu tomasse a água toda de uma tacada só, 

eu poderia ter um problema. A água ia acabar rápido e eu poderia 

vomita-la, o que seria um grande desperdício, do líquido tão precio-

so. 

Eu voltei até Mara. 

–Anderson? É você? 

–Achei a água, Mara! 

–Que bom! 

Sentei-me ali, do lado do defunto de Alfredo. Coloquei a garrafa do 

meu lado e fiquei conversando com a Mara. Gradualmente comecei 

a me sentir um pouco melhor. 

Mara me contou pequenos detalhes de sua vida. Sua relação com o 

ex-namorado, que era uma galinha e como eles terminaram. Ela me 

disse que estava deprimida em casa, quando uma amiga ligou para 

“levantar o astral” dela. Foi essa amiga, uma tal de “Pri” que con-

venceu Mara a se arrumar e sair, ver gente, tomar um goró numa 

festa de aniversário de um colega do trabalho que estava rolando 

numa boate badalada da cidade. Mara foi sem achar graça em porra 

nenhuma, mas chegando na festa se divertiu um pouco na pista de 

dança, interessou por um sujeito que era primo do aniversariante. 
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Conversa vai, conversa vem, o cara queria ficar com ela, mas Mara 

estava ainda naquela fase, como ela mesmo disse, “fechada para ba-

lanço”. O sujeito vendo que não ia ter vez, partiu para cima da Pri, e 

só restou a Mara encher a cara de vodca. Ela saiu da festa abraçada 

com uma garrafa duma bebida azul. Mara disse que se lembrava 

que eles estavam no carro a caminho de casa, e todos cantavam. Ela 

estava vendo tudo rodar no banco de trás, agarrada com a garrafa. 

Apagou. Acordou na caixa, com a garrafa do lado. 

Ali que eu fiquei sabendo que ela estava com a garrafa da bebida 

azul. Ela não lembrava o nome, e isso também pouco me interessa-

va. Tinha sido com a garrafa que ela bateu na parede de aço fazendo 

um barulhão quando o Mungo a atacou.  Mara disse que fez isso 

porque achava que ele fugiria com medo do barulho. Era sensato, já 

que até então, ela achava que o Mungo era um gorila. 

Ela quis saber de mim, e acabei contando minha desventura român-

tica com a Jane. Como eu acabei com um dente quebrado, dente que 

aliás já não estava mais na minha boca graças a uma burrada de cor-

rer no escuro, por uma aliança de noivado. Mara riu do outro lado. 

Conversamos bastante, nem sei quanto tempo. A hora parecia con-

fusa na escuridão, e já não tínhamos mais qualquer referencial do 

dia e da noite. Volta e meia Mara dizia que sentia falta de fumar um 

cigarro. Eu disse a ela que ela não devia beber o liquido azul, porque 

era alcoólico, o fígado dela iria aumentar o consumo de água do or-

ganismo para metabolizar o álcool, e que aquilo iria acelerar a desi-

dratação dela. Mara concordou. 

Ficamos horas e horas conversando sobre diversas coisas, e eu preci-

sava reconhecer que embora aquele fosse o pior lugar que eu já esti-

vera na minha vida, o papo com a menina havia amenizado minha 
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sensação de desconforto. Eventualmente eu dava pequenas beberi-

cadas na garrafa d´água. Foi assim até que nós dormimos. 

Eu me lembro de ver uma coisa gradualmente ir se acendendo na 

escuridão da caixa.   Eu mal podia acreditar no que eu via. Inicial-

mente era só uma coisa branca esfumaçada, meio luminosa, que 

gradualmente veio se aproximando. Eu fiquei com medo que fosse o 

Mungo se revelando. Mas quando chegou bem mais perto, eu vi que 

ali estava o Alfredo. Ele parecia sereno. Estava vestindo uma roupa 

toda branca. Não disse nada. Apenas acenou para que eu o seguisse. 

A luminosidade que ele emitia iluminava fracamente o ambiente ao 

redor. Olhei ao meu lado e vi seu corpo retalhado encostado, todo 

troncho no canto. Levantei-me e segui o espectro. Ele andou pela 

lateral da caixa, até parar defronte um desenho. Parecia um ideo-

grama, ou uma letra árabe. Era um rabisco que eu não entendia o 

que significava. O espectro de Alfredo apontou em silêncio para o 

ideograma na parede, e ao encostar seu dedo translúcido e brilhante 

no metal, foi como se um buraco lentamente derretesse na parede da 

caixa. Gradualmente uma luz potente emergiu. Eu senti pela primei-

ra vez um vento fresco adentrar a caixa. O buraco aumentava a cada 

segundo, formando uma cavidade oval parecida com uma grande 

vagina. 

Atravessei apressado para o outro lado e vi que a luz que entrava na 

caixa era a luz da lua. Estava num deserto. A caixa monumental 

atrás de mim brilhava sob o luar, sumindo ao longe entre as dunas. 

Olhei o céu límpido e sem nuvens e vi a imensidão da Via Láctea. 

Eu estava livre! 
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Respirei profundamente aquele ar gelado e puro. A lua seguia 

grande no céu, cheia, prateando o cume das dunas que se perdiam 

de vista. 

O espectro estava ao meu lado, em silêncio. Ele foi andando pela 

duna, alguns passos à minha frente, e então sumiu. 

Eu ouvi um rugido aterrador e olhei para trás. 

Passando pelo buraco oval na parede da caixa vinha o Mungo. Era 

uma criatura horrível, tão monstruosa que eu seria incapaz de des-

creve-la sem recorrer a adjetivos que jamais fariam jus à sua forma. 

Ele era preto, com uma bocarra cheia de dentes. Entre os tufos de 

pelo salteados, não haviam olhos, ou se haviam eram pequenos e eu 

não consegui registrar, porque no desespero que me deu, saí cor-

rendo pela duna.  O corpo preto, forte e peludo era como o de um 

gigante, com braços enormes e mãos poderosas. Ele corria saltando 

como um enorme macaco, e tinha uma língua também escura, pen-

dendo baba enquanto saltava aos gritos, vindo atrás de mim. 

Eu corria esbaforido duna abaixo, já esperando o momento em que a 

mão maldita da criatura iria me agarrar. Mas eu caí e comecei a virar 

cambalhotas descontroladas em meio a areia fria. 

Acordei gritando e ouvi meu eco. 

–Que foi? Que foi? – Mara perguntava do outro lado. 

Me senti aliviado de saber que era um sonho. Eu havia sonhado pela 

primeira vez naquele lugar. 
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–Pesadelo… – Eu disse a ela, aliviando a ansiedade da menina. –É 

estranho acordar de um pesadelo dentro de outro pesadelo. 

Mara riu e pareceu dormir novamente. 

Mas eu não consegui pregar o olho. Fiquei olhando para a escuri-

dão, com os olhos bem abertos esperando ver o espectro de Alfredo 

como no sonho. 
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Capítulo 9 
 

 

Eu fiquei esperando que o espectro do meu sonho aparecesse, que 

algo se repetiria, mas nada disso aconteceu. 

Após um tempo com os olhos abertos, acabei fechando–os sem per-

ceber e antes que pudesse me dar conta, dormi novamente. 

Acordei de supetão, quando um grito alto ecoou na caixa. 

–Mara? 

 –Que? Que isso? Você ouviu?  

–Ouvi. – Eu disse. Eu não sabia de onde tinha vindo o grito, e nem 

Mara. 

–Foi da minha caixa ou da sua? – Ela me perguntou, do outro lado 

da chapa. Eu não sabia. Tinha sido um berro alto, porém curto o su-

ficiente para que pudesse detectar sua origem. 

Ouvi passos largos batendo pesadamente no chão de aço. O som foi 

aumentando de forma ritmada. Eu não tive dúvidas. As pisadas pe-

sadas vinham na minha direção. 
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–Ai caralho!  

–Que isso? Que isso, Anderson? – Mara gritava. 

–Se abaixa, Mara! – Foi tudo que pude gritar antes de o som vir 

avassalador para cima de mim. Me encolhi o mais que deu entre a 

parede e o chão. A coisa deu uma pancada espetacular na parede, 

pelo som e pela tremedeira que causou na chapa, a paulada com to-

da força foi bem acima da minha cabeça. Em seguida ouvi a batida 

dos dois pés do bicho lá do outro lado. Fechei os olhos e desejei que 

Mara tivesse se encolhido junto a chapa como eu fiz. 

–É o Mungo! – Mara gritou do outro lado. 

Eu me alegrei de saber que ela não tinha sido esmagada. Ouvi as 

pisadas se distanciando dentro da caixa dela. Cada pisada era como 

um pequeno trovão. A voz de Mara parecia muito mais alta, de mo-

do que aquilo me assustou. 

Eu sabia que o Mungo tinha passado por cima de mim num salto, 

porque na pancada contra o aço eu senti uma tremenda vibração. A 

parede ainda vibrava quando o ouvi pulando para longe dentro da 

caixa de Mara. 

Comecei a tatear feito louco pela parede. Eu sabia que a voz mais 

alta de Mara só podia significar que Mungo atravessava a parede, 

mas não como fazem os fantasmas. A parede da caixa devia se abrir 

para ele. Se ela não se fechasse imediatamente, estava ali nossa ma-

neira de sair. Ou pelo menos esticar nossa sobrevivência. 

Tateei, mas só senti o aço liso e frio sob meus dedos. Eu tentava ser 

rápido, movendo os braços em leque de um lado para o outro en-
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quanto percorria a parede da caixa lateralmente. Então enquanto eu 

tateava achei uma saliência. Era um tipo de furo largo. Eu meti a 

mão por dentro e até senti a espessura da chapa. Movi a mão rapi-

damente, pois eu temia que o buraco se fechasse rapidamente e 

aquilo me fatiasse. Aquela era uma outra situação em que eu preci-

sava ver. Meti a mão no bolso e saquei o celular do seu Alfredo. Li-

guei e pareceu levar séculos para o aparelho acender a maldita tela. 

Enquanto com uma mão eu posicionava o aparelho, com a outra ta-

teava a parede. Senti uma pressão sob a mão. O buraco estava se 

fechando. Mas não era lento, era até bem rápido, mas não o suficien-

te para decepar. Dava para passar o braço inteiro quando coloquei a 

mão lá. Quando o celular se acendeu, vi um buraco se fechando ma-

gicamente. Na parede polida do metal, vi meu rosto ir gradualmente 

aparecendo. 

Levei um susto quando uma mão quente agarrou na minha. Eu tive 

um ímpeto de puxar a mão, coisa que realmente fiz e vi surgir uma 

mão de mulher com unhas pintadas de cor de rosa e algumas pul-

seiras delicadas, agarrada na minha. 

–Sou eu! – Ela disse. Era Mara. 

Abaixei-me e olhei pelo buraco. 

Mara estava com os olhos fechados, fazendo uma careta. 

–Aiiii! Que luz é essa? 

Me toquei que estava apontando o celular, que naquele breu era 

quase como um farol de avião bem na cara dela. Baixei a luz e antes 

que o buraco se fechasse completamente, pude ver como ela era lin-

da. Mil vezes mais bonita que eu imaginava ser. Ela foi ofuscada 
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pela luz, e felizmente o buraco se fechou completamente, sem deixar 

emendas ou marcas, antes que ela conseguisse me ver. Eu estava 

parecendo um monstro. O “homem sangrento”… estava até arrisca-

do ela achar que eu era o Mungo. 

Mara parecia eufórica do outro lado: 

–Nossa! Nossa! Você viu? Você viu isso? 

–Vi! – Eu também estava embasbacado. Não somente porque haví-

amos finalmente ganhou uma esperança de sair dali como eu tinha 

finalmente encontrado fisicamente um outro ser humano. Mara não 

era apenas uma voz. Uma alucinação… Ela era real, uma garota lin-

da, que estava ali do outro lado. Desliguei o celular, e guardei–o no 

bolso da calça. 

Eu estava feliz pela descoberta, mas ao mesmo tempo sentia ter per-

dido uma ótima oportunidade. Se eu tivesse acendido o celular as-

sim que o Mungo atravessou ao invés de ir igual um burro tatear a 

parede no escuro, eu teria conseguido atravessar para a caixa dela. 

Sentei-me novamente naquele mesmo lugar, ao lado do cadáver que 

já começava a feder. 

–Para onde você acha que ele foi? 

–Não sei… – Eu disse. – O que você acha que foi aquele grito? – Per-

guntei a ela. 

–Tenho medo de imaginar, Anderson. 
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–Bom, eu acho uma coisa, se não foi o Mungo, nem eu e nem você, 

tem mais gente aqui. 

–Faz sentido. Mas onde estaria essa pessoa? E por que ela gritou? 

–Eu acho que é o cara da caixa que vem depois da sua. Ele devia es-

tar perto da parede da sua caixa… 

–Mas se foi ele, o que fez o cara gritar? O Mungo veio da sua caixa. – 

Ela disse. Mara tinha razão. Se o Mungo veio correndo de dentro da 

minha caixa, de onde ele pode ter vindo? Eu precisava numerar as 

caixas para compreender. Ali senti falta do meu caderninho de no-

tas. Todo jornalista tem um para anotações, ideias de textos, etc. Eu 

costumava usar o meu para fazer desenhos. Sem ele, precisei usar a 

mente para imaginar um diagrama. 

 

Se a caixa do gringo fosse a um, a do Alfredo era a dois. A minha a 

três, a da Mara a quatro e a do sujeito que não sabíamos se existia, 

mas que provavelmente sim, a quinta. Parecia logico que com o de-

saparecimento da caixa do gringo, a do Alfredo passou a ser a um. 

A minha passou a dois, a da Mara virou a três e a do sujeito misteri-

oso virou a quatro. Era quase que uma contagem regressiva. 

 

Logo que a caixa do Alfredo desaparecesse, a minha passaria a ser a 

um, a da Mara a dois a do misterioso a três. Então pensei claramente 

uma coisa: Pessoa da caixa 1: Morto ou desaparecido. Provavelmen-

te morto. Pessoa da caixa 2: Morto em dois pedaços. Pessoa da caixa 

três: …Eu. 
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Estava claro para mim que agora eu seria a bola da vez. Eu era o 

próximo a morrer. E se a água que eu achei não fosse um produto 

do acaso, mas sim uma água deixada pelo Mungo? Ele deixou a 

água para Alfredo antes de dividi-lo em dois e jogar em cima de 

mim.  

Quando pensei nisso, meu medo voltou com força total, junto com 

novas dúvidas. A principal delas era: De onde o Mungo veio? Se ele 

fosse o monstro horripilante do meu sonho, (naquela altura eu esta-

va apelando para acreditar em sonhos, aliens, demônios, fantasmas 

ou o que quer que fosse) jamais caberia numa caixa do tamanho de 

uma geladeira. E a esta altura certamente a caixa de Alfredo já devia 

estar bem pequena. Talvez do tamanho de uma caixa de sapatos. 

Isso se não tivesse desaparecido no ar, como foi com a caixa do 

gringo.  

Se o Mungo não estava em outra caixa, e ele foi da minha caixa para 

a caixa da Mara. Não fazia sentido sair da caixa da Mara para voltar 

para ela. Mungo devia ter vindo de algum lugar de dentro da minha 

caixa. Ou talvez ele atravessasse as paredes com frequência e facili-

dades que nem se preocuparia em desviar de uma caixa, atravessa-

ria ela como se ela não existisse para ele. Vagando entre as diversas 

caixas. Se o cara que gritou estava fora da caixa da Mara, que era 

onde estava a minha caixa, e o Mungo veio da minha, o cara que 

gritou viu alguma coisa horrível. Se não era o Mungo, o que era? 

–Anderson? – Mara interrompeu meus pensamentos. Eu me irritava 

quando ela fazia isso. 

–Que? – Perguntei tentando matar logo o assunto para que eu reto-

masse minhas conjecturas. 
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–Acho que o grito do cara atraiu o Mungo. – Ela disse, convicta. Per-

cebi então que enquanto eu me entregava cego, às minhas inquieta-

ções, pensamentos e análises, Mara fazia a mesma coisa na caixa de-

la. Aquela era uma observação inteligente e que fazia sentido. 

–Acho que sim. Tem razão. Mas eu estava pensando aqui, se ele gri-

tou do lado de fora da sua, e o Mungo veio da minha, ele estava on-

de? Na do Alfredo não era, já que ele não cabe. 

Mara ficou quieta. Estava pensando na minha pergunta. 

Mas e se não houvesse só um Mungo? – Pensei assim que o silêncio 

sepulcral voltou a reinar na escuridão da minha caixa. 

–Acho que tem mais de um monstro. – Ela disse. 

–Hum-hum! – Concordei num gemido. Aquilo era ainda mais assus-

tador. 

–Talvez haja um Mungo para cada caixa. Quando uma caixa acaba, 

o Mungo dela migra para outra caixa e assim sucessivamente. Eles 

se mantêm atravessando as caixas, enquanto as pessoas são espre-

midas até sumir. Talvez o bicho da minha caixa não fosse o Mungo, 

mas sim UM Mungo. E se “Mungo” é tipo: “Macaco” dessa dimen-

são aqui? – Ela perguntou. 

 Eu me impressionei com sua clareza de pensamentos e não me 

aguentei. 

–Guria? 

–Hã? 
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–Por acaso cê está tomando o bagulho azul aí? 

Ela começou a rir e eu também. Ria de nervoso, porque ela parecia 

estar coberta de razão. Eu que concluí que Mungo era o nome do 

bicho, mas e se não fosse? E se Mungo fosse alguma palavra, numa 

língua desconhecida? E aquela pequena observação de Mara sobre 

estar em outra dimensão? Poderia ser, por que não? 

–Não tô não, mas quando você conseguir pular aqui para minha cai-

xa, a gente vai tomar um goró pra comemorar. – Ela disse. Eu senti 

que Mara estava meio que dando um mole para mim. Eu não sabia 

bem o que dizer, então apenas disse: 

–Combinado. 

Passamos alguns segundos quietos. Eu não sabia se era apropriado 

dizer alguma coisa, então me calei e voltei minha concentração à 

questão do Mungo. O Mungo, fosse ele o que fosse, era a minha 

chave de passagem para fora daquele lugar. Tomei um gole de água 

e fiquei maquinando uma forma de atravessar. 

Eu poderia ficar ali apenas esperando que o Mungo voltasse, algo 

que eu não tinha certeza se seria capaz de fazer, ou poderia arriscar 

a invoca-lo, como fiz da última vez… Última vez em que ele parece 

ter surtado de ódio e jogou um defunto em cima de mim. Dado o 

acontecido, aquela não parecia uma opção das mais inteligentes. 

 

Me lembrei que Alfredo já estava com sua atenção voltada para o 

problema do Mungo bem antes de mim. Me senti um idiota mais 

uma vez quando pensei em todo o tempo que desperdicei conver-

sando amenidades com Alfredo, enquanto poderia ter extraído dele 
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mais informações sobre o Mungo. Mas não adianta chorar sobre o 

leite derramado. Agora era tarde e Alfredo se resumia a um monte 

de carne morta que apodrecia rapidamente ao meu lado. 

 

Alfredo dizia que “sacava” o Mungo fingindo que estava dormindo. 

Os dados que eu tinha me indicavam claramente que o tal do Mun-

go conseguia ver na escuridão. Era grande, pesado, bruto e parecia 

selvagem, sem, no entanto, perder a capacidade de falar, porque 

havia falado comigo, o que indicava que ele tinha algum grau de 

raciocínio. O Mungo também havia tocado em Alfredo e Mara, que 

relataram uma mão grande e fria. Mas nada de brutalidade. Isso in-

dicava que Mungo podia ser suave se quisesse. Certamente ele esta-

va ali para alguma função. Manter–nos vivos? A troco de que? A 

garrafa de água, era certeza que ele havia trazido. Mas de onde? 

Como ele obteve a garrafa? Não havia rótulo ou marca que dessa 

qualquer pista. Era uma garrafa de plástico genérica. Se o Mungo 

conseguia sair das caixas para pegar água, poderia sair para pegar 

qualquer outra coisa. 

Eu não sabia onde estava, mas o Mungo era o ponto de interseção 

com a realidade e aquele lugar. Ele era a chave. 

Acho que a Mara devia ter dormido, porque ela estava quieta por 

muitas horas. Eu fiquei um bom tempo reunindo todos os elementos 

que me davam a certeza de que somente atraindo o Mungo eu con-

seguiria uma chance real de sair dali. 

Sussurrei para Mara: 

–Mara? Mara? 
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Mas ela não me respondeu. Achei aquilo estranho. Levantei-me e 

tornei a chamar: 

–Mara? 

Ela não respondia. Comecei a ficar preocupado. Soquei a parede. 

–Maraaaa? Você está aííí? 

 Nada. Nem um som, nem um gemido ou grito. 

Me assustei para valer. E se no tempo que fiquei igual um bocó di-

vagando sobre Mungo eu tivesse dormido e nem percebi? E se o 

Mungo tivesse achado a Mara? Comecei a bater com o sapato na 

parede de aço: –Maaaaaraaaaaaaa? 

Ninguém respondeu. 

E aí eu me caguei de medo. Concluí o óbvio. “O Mungo pegou ela”. 

Eu não sabia o que fazer. Andei de um lado para o outro, até pisar 

descalço numa gosma fedorenta que estava escorrendo do defunto. 

Morri de nojo. Enfiei o sapato no pé. Dei uns passos à frente, me po-

sicionando junto a parede de metal. Reuni toda a coragem que eu 

jamais achei que tinha e gritei: 

–MUUUNGO, MUUUNGOOOO, MUUUUNGOOOO! 

Esperei. Nada pareceu acontecer. Continuei esperando. 
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Nada. Eu já estava prestes a repetir o “Mungo, Mungo, Mungo” 

quando escutei as explosões cadenciadas, como trovões ensurdece-

dores aumentando. Ele estava vindo na minha direção. 

“Ih, fodeu! ” 
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Capítulo 10 
 

 

Saquei o celular do bolso e cliquei no botão de ligar. O som se apro-

ximava velozmente, pancada após pancada. Me joguei no chão, jun-

to a chapa de aço da parede e esperei. 

Uma explosão enorme aconteceu bem acima de mim. O impacto 

contra o aço foi tamanho que fui atingido pela chapa. O monstro 

caiu longe, e ouvi pelo impacto dele no chão. 

Levantei-me o mais rápido que eu podia. Ouvi os passos dele, agora 

na minha caixa. Estavam vindo na minha direção. O Mungo ia me 

atacar, não havia dúvidas! 

O telefone acendeu e eu apontei para a chapa, na esperança de loca-

lizar o buraco antes que ele me agarrasse. 

Ali estava um buracão na parede. A parede ia se fechando rapida-

mente, como uma ferida de aço que vai se curando. Tentei saltar pe-

lo orifício, para cair do outro lado. Meti uma perna e passei meio 

corpo. 

Assim que eu entrei meio corpo, senti a mão gelada agarrar minha 

perna. A dor foi brutal. Ele estava me esmagando. Uma força sobre–

humana começou a puxar-me de volta para minha caixa. Eu tive 
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medo que o buraco se fechasse e me decepasse ao meio. Numa fra-

ção de segundo me veio à mente que talvez Alfredo tivesse sido di-

vidido em dois daquela forma, tentando sair da caixa dele para me 

encontrar. 

O celular quase caiu da minha mão. Eu gritava desesperado, agar-

rando-me à lateral do buraco, e a fera do outro lado urrava assusta-

doramente, enquanto me puxava, com facilidade, de volta para a 

caixa. 

Virei o celular na cara dele. A luz poderosa do aparelho amplificada 

pela escuridão atingiu o Mungo. Ele soltou um urro grotesco, de 

raiva e medo, que chegou a tremer o meu peito.  Então ele me soltou 

para tampar a face. Foi muito rápido e movido pela adrenalina que 

estava a mil, eu não consegui ver ele direito. Eu caí do outro lado do 

buraco. Ouvi a criatura aos berros do outro lado da chapa. A poten-

te luz branca havia cegado o Mungo, ou ferido gravemente seus 

olhos. Ele se debatia. Senti o bicho dando socos na chapa de aço. O 

celular desligou na minha mão. A bateria chegava ao fim. 

–Ah, não! Agora não! – Gemi com medo. Eu sabia que o Mungo não 

ia durar muito lá do outro lado da caixa. Se havia alguma coisa que 

o impedia de atravessar para a caixa de Mara era o celular. Ouvi o 

monstro correr com suas pesadas passadas para longe da chapa. 

Talvez estivesse pegando distância para avançar sobre mim. Talvez 

estivesse tentando dar a volta para me pegar por trás. Agora eu não 

tinha mais a luz. 

Não perdi tempo e saí correndo, esbaforido, com o celular na mão. 

 Era tudo ou nada. Eu não esperava ficar para ver o que ia acontecer. 

Gritei por Mara. 
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–Maraaaa? Maraaaaa? 

Eu corria parando de vez em quando, oportunidades em que me 

silenciava e poupava um pouco da energia que estava nas últimas. 

No silêncio eu esperava ter algum sinal de Mara ou do Mungo. Ouvi 

um pancadão distante. Certamente não era Mara. Só podia ser o 

Mungo que criou coragem e atravessou para a caixa em que estáva-

mos. 

Eu estava no meio do nada. A falta de um referencial somada ao fato 

de que corri esbaforido sem marcar minha posição, haviam me colo-

cado na situação de não saber me localizar. Isso queria dizer a gros-

so modo, que o Mungo poderia me atacar vindo de qualquer dire-

ção. Ele tinha uma grande vantagem sobre mim, pois estava no am-

biente dele. E podia ver no escuro, coisa que eu não podia. 

Pelo barulho ser bem baixo, calculei que o Mungo tivesse saído pelo 

outro lado da minha caixa anterior, o que me daria ainda alguns mi-

nutos para fugir, oculto pela chapa da caixa. Eu precisava achar Ma-

ra, mas já não queria gritar para não dar bandeira da minha locali-

zação ao Mungo. 

Continuei correndo na direção que eu achava que era o “para a fren-

te”. Mas minhas forças estavam se esvaindo rapidamente. Eu me 

sentia doente. Todos os meus músculos estavam doendo. Parecia 

que quanto mais tempo eu passava na caixa, mais perto de bater as 

botas eu estava. 

Então alguma coisa curiosa aconteceu. Eu vi um brilhinho surgir ao 

longe. Foi tão rápido, uma micro fagulha, algo tão, mas tão rápido, 

que pensei se não havia sonhado ou imaginado. Imediatamente me 

direcionei para o brilhinho. 
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 Eu corria quase que me arrastando, pois estava bem longe. Lembrei 

que eu tinha saído de uma caixa que era bem menor para uma mai-

or. Provavelmente aquela caixa devia ser do tamanho que foi a mi-

nha nos primeiros dias. 

De tempos em tempos eu parava para tentar detectar as passadas do 

Mungo, mas não se ouvia nada. Talvez ele tivesse desistido, talvez 

ele tivesse ido buscar “reforços”. Talvez o Mungo estivesse com 

medo de me atacar e ter que se confrontar com a luz do celular nas 

fuças novamente.  Ou… Talvez o brilhinho fosse uma artimanha do 

Mungo para me atrair para uma armadilha. 

Pensei naquilo e estanquei. E se não fosse?  E se fosse Mara? 

Corri para lá. O que quer que fosse, parado ali, eu nunca iria desco-

brir. E além do mais, eu estava me considerando no “bônus”. A ver-

dade é que eu estava nas últimas e bastaria um tabefe do Mungo 

para que eu morresse. Ante ao perrengue que estava passando na-

quele lugar, a morte já não me parecia uma alternativa tão ruim. 

Como a micro fagulha que apareceu subitamente não tornou a apa-

recer, não tardou, perdi completamente o senso de direção. Eu 

achava que estava indo certo, mas podia não estar. Chegou uma ho-

ra que eu parei e já não aguentava mais. Eu tinha acabado comple-

tamente com as minhas últimas energias. A adrenalina passou e co-

mecei a sentir a dor lancinante no meu tornozelo. Passei a mão e 

constatei pelo tato, que o Mungo havia aberto duas enormes feridas 

na minha perna, provavelmente com suas garras. 

Sentei no chão. A respiração ofegante. Aquele tempo todo sem co-

mida cobrava seu preço. Eu estava tão pregado que não aguentei 

ficar sentado e deitei na chapa gelada. 
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Fechei os olhos e me dei conta de que estava tendo meus últimos 

pensamentos. Faltava pouco para perder os sentidos. Tudo parecia 

rodar. 

Senti o chão vibrando. Era o Mungo vindo, mas à àquela altura, tan-

to fazia. Eu estava moribundo. 

Senti o meu corpo sendo erguido no ar. Eu não entendia o que esta-

va se passando, tudo que eu lembro é de parecer não ter peso. De-

pois senti o chão chegando, minha cabeça bateu, e depois pareceu 

que eu virei uma cambalhota para trás, mas não tenho certeza. 

Afundei em brumas densas e escuras. Eu só lembro de pensar que 

aquilo era a morte me engolfando com seus tentáculos gélidos de 

escuridão. 

Abri os olhos e não vi nada. Senti uma mão acariciando meus cabe-

los e ouvi, distante, um choro baixo e triste. 

–Morri? – Eu gemi. Senti o peito ardendo. 

–Não. Não… – A voz disse, e num abraço terno, senti o perfume e 

reconheci aquela voz. Era ela. 

–M–Mara? 

–Shhhh. Não fale. Você está fraco demais. –Ela Sussurrou no meu 

ouvido. 

–Onde você estava? – Perguntei. Eu estava fraco mesmo. Reuni as 

forças que tinham para tentar me levantar, mas não consegui me 

mover. Talvez eu tivesse ficado paralítico. 
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–Eu fui procurar a outra pessoa. Pedir ajuda. Eu… Eu fiquei com 

medo. – Ela disse. E começou a chorar. Percebi que Mara se culpava 

pelo que quer que tivesse me acontecido. 

–E o Mungo? – Perguntei. 

–Eu não sei. Ele passou correndo. Jogou você em mim. Eu achei que 

ele tinha te matado, Anderson. 

–Acho que ele também pensou isso. – Eu disse. As dores começavam 

a aumentar. Não consegui ficar sem gemer. 

–Você está muito machucado. Ela disse. 

Eu não falei nada. Senti a mão quente da Mara agarrar na minha, ela 

estava apertando minha mão com força. Senti umas tremidinhas. 

–Pelo menos estamos juntos. – Eu sussurrei. 

Mara estava soluçando quieta. Me senti um bosta. Eu, o homem, o 

cara que devia estar protegendo a menina era somente um farrapo 

de criatura no colo dela. Senti seu desamparo. E com algum esforço, 

puxei–a de encontro a mim. Ela segurou meu rosto com as mãos. 

Nos beijamos longamente. 

Senti suas lágrimas caindo sobre meu rosto. 

Eu me sentia péssimo, mas algo dentro de mim pare-

cia exorbitantemente feliz. 



 

 

 101 

 

Eu podia até morrer naquela hora que estaria bom. Quem não quer 

morrer no colo de uma mulher belíssima trocando um beijo de pai-

xão, (ou de pavor, que fosse)? 

Então eu finalmente desfaleci. 

Sei que naquele dia, o Mungo não apareceu mais. Eu soube disse 

depois que Mara me contou. Segundo ela, acordei um dia depois 

daquela síncope. Estava junto a chapa de me tal novamente. Mara 

cuidava de mim. 

Eu não tinha certeza se aquela situação do beijo tinha sido real ou 

delírio, de modo que fiquei na minha e não toquei no assunto. 

Ela tinha ido até a parede da caixa, onde encontrou a garrafa de 

água. 

Quando Mara me falou aquilo percebi que Mungo estava crente que 

eu havia morrido. Ele havia deixado a garrafa para mim quando 

matou Alfredo. Estava repetindo com ela o que fizera comigo. De 

tempos em tempos, Mara derramava um pouco na minha boca. E 

talvez por isso meu desmaio não evoluiu para óbito. Mara usou a 

bebida azul da garrafa para limpar minhas feridas.  

Quando eu acordei, lhe contei sobre como eu havia conseguido 

atravessar. Como lutei contra o Mungo, e após dar uma valorizada 

na forma como trocamos uns murros, (eu não queria parecer um 

fracote que apanhou e foi jogado como um pano de chão velho e 

amarrotado de um lado para o outro pelo monstro) havia caminha-

do até o limite de minhas forças pela escuridão da caixa dela. 
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–Nunca pensei que alguém se arriscaria tanto por mim. – Ela disse, 

sentada ao meu lado, encostada na chapa. 

–Eu pensava que você tinha sido capturada pelo Mungo. – Eu disse. 

Ela não falou nada, mas senti sua mão pegando na minha e entrela-

çando os dedos nos meus. Entendi que aquilo significava a confir-

mação daquele beijo. 

–Como você se sente? – Ela perguntou. 

–Me sinto feliz de estar aqui com você.  – Eu disse. Mara riu baixi-

nho. Senti que ela estava meio sem graça. 

–Como vamos sair daqui, Mara? – Perguntei, tentando quebrar o 

gelo. 

–Nem faço ideia. 

–Tinha alguém lá do outro lado? 

–Não sei. Bati, bati, chamei e nada. Não veio ninguém. 

–Merda… – Gemi. Eu tinha esperança que fora da caixa dela tivesse 

mais alguém para se unir a nós num tipo de “resistência”. 

Ouvi Mara bocejar. 

–Está com sono, Mara? 

–É que não dormi. Eu estou velando você faz um tempão. – Ela con-

fessou. Senti o forte laço que nos unia, a amizade, a sobrevivência. O 
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espaço hostil ao nosso redor era um ingrediente que nos unia mais e 

mais. 

–Durma, Mara. – Eu disse. Me levantei com dificuldade. Senti a per-

na latejando. Fiquei feliz de saber que não estava tão desgraçado ao 

ponto de não conseguir me levantar. Foi um sacrifício que eu fiz pa-

ra me colocar de pé. 

–Ei, moço! Onde você pensa que vai? Senta aí!  – Mara disse, autori-

tária ao perceber que levantei. 

Eu não ia a lugar nenhum. Não tinha força para tal, mas levantar era 

uma encenação importante para que ela se desligasse de meus feri-

mentos e pudesse relaxar um pouco e dormir. 

–Ok, ok. – Eu disse. E tornei a me sentar. Minha encenação de bra-

vura tinha sido um sucesso. Mara virou-se de lado e deitou no chão 

da caixa. 

Fiquei ali e agora quem velava o sono de Mara era eu. Eu ia morrer, 

isso era um fato, mas pelo menos eu tinha conseguido me juntar a 

ela antes da hora derradeira chegar. 

Eu acho que dormi também, lá pelas tantas. Saber que o Mungo ti-

nha “dado um tempo”, como ela disse, me deixava mais relaxado. 

Certamente o bicho estava aterrorizando pessoas em alguma outra 

caixa distante. 

Quando eu abri os olhos, mal pude acreditar no que estava vendo. 

Há menos de vinte metros de onde estávamos havia nada menos 

que um poste. Um poste de luz. E estava aceso. Era um poste de 
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praça, do tipo romântico. Preto com um lustre sextavado, de vidro 

leitoso sobre ele. 

Eu sacudi Mara de tudo que foi jeito, tentando fazer com que ela 

acordasse, mas Mara estava completamente desmaiada. Não gemia, 

nada. Parecia em transe. Então pensei se eu não estava sonhando. 

Talvez estivesse, mas me lembro de pensar que se eu estivesse so-

nhando dificilmente iria me perguntar se estava. Me levantei. Tudo 

ainda doía. 

Eu andei pela caixa, devagar até chegar no poste. Ali estava ele. De-

via medir uns dois metros e meio de altura. E tinha uma luz fraca 

que acho que era de vinte watts ou menos. Mal iluminava o arredor 

com sua luz alaranjada. Fui na direção da luz como um inseto. 

Eu estava admirando o poste, achando aquilo tudo muito estranho, 

quando notei algo que me deu um arrepio na espinha. Atrás de 

mim, na penumbra entre a luz fraca do poste e a escuridão da caixa, 

havia um homem. Ele estava vestindo somente um tipo de fraldão. 

Tinha um cabelo preto grande, uma barba média. Estava sentado em 

posição de Lótus e estava segurando um guarda–chuva preto sobre 

a cabeça dele. Ele não disse nada. E nem abriu os olhos. Estava pa-

rado atrás de mim e assim ficou. Eu fiquei ali, perto do poste, 

achando aquela merda toda muito louca. 

Sentei no chão de frente para ele. 

O sujeito do guarda–chuva parecia indiano. Tinha uma pintura na 

testa. Mas não disse nada. Os olhos estavam fechados. Os braços 

seguravam o guarda–chuva. 

–Oi? – Perguntei. 
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O cara abriu os olhos. Parecia assustado. 

Olhou de um lado para o outro. Me olhou de frente, mas parecia que 

não estava me vendo. 

–Quem? Quem? Quem está aí? – Ele dizia, olhando para cima, en-

quanto segurava o guarda–chuva. 

–Meu nome é Anderson. – Eu disse, baixinho. Achei que ele era um 

maluco. 

Quando eu falei novamente, ele se contraiu todo. Parece que levou 

um susto. 

–Calma. Não vou lhe fazer mal. –Respondi. 

O sujeito pareceu se acalmar. Ele, respirou profundamente, sem di-

zer uma só palavra e fechou os olhos. Parecia entoar um canto ou 

mantra em voz baixa. 

O poste atrás de mim começou a falhar a luz. 

Vi o cara olhar para trás e dizer algo que não entendi. Parecia outra 

língua. Ele parecia estar falando com alguém, mas não sei com quem 

era. Não vi mais ninguém, nem sei se havia. Entendi apenas quando 

ele falou: 

–Estamos perdendo… Perdendo-o… – E então o poste apagou.  Ele 

sumiu e tudo que restava era a escuridão. 

Ouvi a voz de Mara lá perto da chapa. 
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–Anderson? Cadê você? 

–Estou aqui! Tô chegando. – Eu disse. 

Mara estava brava que acordou e não me viu. Queria saber onde eu 

havia ido. Eu fiquei numa saia justa, pois temia contar a ela que ha-

via visto um poste de luz, e sob ele um homem da Índia quase pela-

do, sob um guarda–chuva, mas que não conseguia me ver, e, no en-

tanto, conseguia me ouvir. Se eu dissesse a verdade ela ia achar que 

eu pirei. Então eu não falei nada sobre meu encontro insólito, além 

de: 

–Eu fui procurar água. 

–Ô doido! A água aqui ó. – Ela disse, pegando a garrafa ao lado dela 

e me entregando. Tomei umas goladas. 

Eu sabia o tempo todo que a garrafa estava do lado dela, mas não 

consegui inventar uma boa mentira a tempo. Porém, o meu caô co-

lou, e eu passei aquele dia meditando sobre o sujeito, que apelidei 

mentalmente de Guru.  

Não tardou eu concluir que havia cruzado a tênue linha onde a rea-

lidade se fundia com a fantasia. Eu não sabia mais diferenciar o que 

era sonho, alucinação, delírio ou lembrança. Tudo era uma coisa só. 

Eu estava surtando e aquilo me dava tanto medo quanto o Mungo. 

Comecei a pensar então até que ponto eu estava certo de que Mara 

não era um delírio, O Mungo, o seu Alfredo e as caixas. 

Talvez fosse isso. Eu tinha ficado maluco. 

Ouvi ao longe as pisadas do Mungo.  Ele estava vindo. 
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–Ah, não! – Disse Mara, me agarrando o braço com medo. 
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Capítulo 11 
 

 

–Deita, deita! – Eu disse para ela. 

Mara tentou em vão me impedir de empurra-la para baixo, mas as 

pisadas vinham aumentando e ela finalmente cedeu. 

Eu fiquei em pé. Não me restava escolha senão proteger Mara da 

fúria do Mungo, usando meu corpo como escudo. Fiquei parado e 

esperei o impacto. 

Dito e feito. O Mungo me deu uma pancada violentíssima. Voei e 

acertei a parede. Senti algo dentro de mim fazer um “clack” quando 

colidi com a chapa de aço. Eu caí mole como um pedaço de trapo 

sujo. Ainda ouvi os gritos de Mara. Mas eu não conseguia me mo-

ver. Estava muito machucado. 

–Maraaa?– Eu gritei no chão. Respirar doía terrivelmente. 

Ouvi os gritos de Mara gradualmente se distanciando. O Mungo 

havia agarrado Mara e estava carregando ela para longe. 

Fiz um esforço sobre–humano para tentar me erguer, mas a dor que 

eu sentia era tão grande que concluí que devia ter quebrado uma 

costela, clavícula ou qualquer porra dessa. 
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Os sons dos gritos foram lentamente se reduzindo, eu mal conseguia 

levantar minha cabeça. 

“Então é assim que acaba. ” – Pensei. Meu rosto roçava na chapa 

úmida e fria. Minhas esperanças de sobrevivência estavam se es-

vaindo velozmente, mas eu não conseguia pensar em outra coisa 

senão para onde o Mungo havia levado a Mara. 

Agora só me restava o silêncio de minha respiração irregular. Eu 

sentia o esforço que meu coração fazia para bater. Talvez fosse me-

lhor que ele parasse. Meus motivos para lutar contra o meu destino 

não eram os melhores. Eu havia fracassado em proteger a Mara. 

Percebi e desejei do fundo do meu ser que eu estivesse ficado louco, 

que estivesse numa cela de alguma instituição psiquiátrica, deitado 

numa maca enferrujada, atado com correias de couro na escuridão. 

Vivenciando meus delírios. 

Com os olhos cerrados, tentei imaginar a cama e o colchãozinho du-

ro sob mim. As correias de contenção em meus braços. O encardido 

lençol jogado sobre meu corpo. Talvez, se eu concentrasse totalmen-

te, iria acordar no sanatório, despertando de um episódio de loucura 

produzido pelo stress de terminar meu relacionamento com aquela 

maluca da Jane. 

Eu esperei no escuro. O peito ardendo, me obrigava a respirar curti-

nho, o que me cansava bastante. 

Mas nada aconteceu. Não abri os olhos e vi um ventilador quebrado 

com teias de aranha penduradas. Nem paredes imundas, macas ou 

coisas do tipo. Eu só via a escuridão, a chapa fria sob meu rosto em-

poçava as lagrimas que desciam no canto dos meus olhos. O meu 
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peito dolorido, o silêncio parecia definitivo, como uma sepultura. 

Aquilo era pior que a morte.  

Eu não sabia o que era a morte, mas imaginava que pelo menos ela 

não envolveria tanto sofrimento. Acabava? A gente acordava o céu, 

eu veria anjos ou diabos? Eu veria o túnel de luz dos filmes? Não 

sei, mas se acabasse se simplesmente a dor passasse, a angústia da-

quele cárcere bizarro, o medo daquela criatura monstruosa, vinda 

sabe-se de onde… A falta de comida, de água, a imundice, o cansaço 

e a dor… A dor desgraçada que nunca passava, minha companheira 

de todas as horas. Se a morte fizesse a dor passar ela seria uma nova 

companhia, e muito bem-vinda por sinal. 

Esparramado no chão, desgraçadamente esperando a “angústia de 

quem vive”, conferi a minha mente em busca de algum momento 

mais trágico que aquele. Não achei. Eu não era nem nunca fui um 

sujeito de abandonar as esperanças. Se havia alguma qualidade no 

meu ser era a resiliência. As imagens do jardim de infância surgiram 

na minha cabeça. 

Eu me lembrava com alguma clareza, dos dias que passei constru-

indo casinhas. Eu empilhava os blocos de toquinhos de madeira, 

tentando fazer prédios. Mas havia um menino lá, um tal de Romil-

do, que sempre destruía os meus prédios. Eu passava horas tentan-

do empilhar os blocos, querendo atingir o céu… Mas bastava 

Romildo perceber que eu estava atingindo meu objetivo que ele jo-

gava o que quer que estivesse ao alcance de sua mão, para desabar 

minha construção. Eu tinha um ímpeto de estrangular aquele mole-

que, mas algo me impedia. Eu apenas recomeçava… 
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Em minha mente desfilaram não sei quantas recordações, muitas 

tristes, de momentos que vivi que gostaria que nunca tivessem acon-

tecido. Certa vez, o Cássio, o novo chefe de redação, que não estava 

nem um mês no cargo, me chamou para uma conversa. Notei seu 

modo grave de me chamar à sala dele de imediato, mas fiz como 

que não tivesse percebido. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu 

não gostava daquele cara, achava–o um babaca, que havia entrado 

na firma apenas por indicação de amigos prestigiosos. Era um poser, 

bancava saber mais do que realmente sabia. 

A conversa, que deveria ser reservada, não foi. Ele chamou também 

o Marco Aurélio, um claro desafeto meu. 

O papo começou num tom grave, quase litúrgico, onde ele me disse 

que vinha acompanhando meu desempenho, e que estava muito 

abaixo do que ele esperava que fosse o ideal. Lembro de ver a cara 

do Marco Aurélio, impávido. Braços cruzados sobre a mesa. Eu qua-

se podia ouvir o eco de suas gargalhadas mentais ao me ver sendo 

frito em óleo quente ali na frente dele.  

Cássio enumerou uma a uma as minhas falhas, me disse que eu pre-

cisava evoluir muito. Em seguida, virou-se para o Marco Aurélio e 

elogiou dois trabalhos dele, que eram plágio de um artigo meu feito 

dois anos antes. Eu tive ímpeto de falar, mas me contive. Minha 

garganta dava um nó e o nojo que me revirava o estômago quase me 

fazia vomitar neles. 

Então era aquilo, Marco Aurélio, o calhorda puxa–saco estava sendo 

agraciado com um “prêmio salarial de incentivo à produtividade” e 

eu era chamado ali, ao mesmo tempo, para levar uma mijada e ouvir 

do Cássio, a babaquinha baiano de cavanhaque de cabrito que tinha 

que me inspirar no sucesso de Marco Aurélio. Eu estaria feliz se o 
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Cassio, aquela bola de merda de cavanhaque e sotaque de animador 

de trio elétrico me demitisse, mas o que ele fez foi pior. Perguntou 

ao Marco Aurélio se ele achava que eu merecia “mais uma chance”. 

Se a coisa estava escrota, ali ela desandou. 

Tive que ouvir, em silêncio, Marco Aurélio, o maior filho da puta 

que o mundo já conheceu, desfiar um rosário de expressões que pa-

reciam saídas de um milk shake de autoajuda e filosofia corporativa 

de botequim, sobre como era importante para mim ter um espaço 

em que eu pudesse finalmente “desabrochar” e mostrar o “meu va-

lor oculto”. 

Minhas vontades se dividiam em duas: Atingir Marco Aurélio com 

um murro bem colocado, no meio da cara dele, de modo que o nariz 

quebrasse e “entrasse” cara adentro, e cuspir na cara de Cássio, jo-

gando em seguida a verdade nua e crua de que ele havia entrado ali 

por indicação de um diretor que estava comendo a irmã vadia dele.  

Eu teria prazer em dizer a ele que ele era um merda, um inseto, que 

se considera muito, mas que não é nem 10% do que pensava que 

era. Eu diria a ele que tudo que ele entende de gerenciamento de 

equipe era um vergonhoso amontoado de bosta, que ele era um lixo 

humano e que o melhor que ele poderia fazer pelo mundo era se 

jogar da janela, de cabeça. 

Mas eu não fiz nada disso. 

Eu fiquei quieto, ouvindo a longa explicação do Marco Aurélio, que 

tal qual um imperador romano, colocou seu polegar virado para ci-

ma, poupando meu pescoço. Levantei, agradeci e engolindo o sapo 

espinhoso mais gordo do mundo, prometi que iria me empenhar 

mais e que me sentia motivado ao ver que Marco Aurélio estava in-

do bem. 
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Apertei a mão de Cássio, enquanto vi nos olhos dele, uma ponta de 

insatisfação, pois ele esperava que Marco Aurélio me queimasse, 

para que pudesse me despedir com uma razão justificável, ampara-

do na decisão do outro. O que Cássio, o baiano babaca de cavanha-

que escroto não imaginava é que Marco Aurélio era tão sacana, um 

velhaco tão encardido, que optaria por me manter no emprego ape-

nas e tão somente para sentir o prazer maligno de saber do meu 

ódio por ele chegar num nível inacreditável. 

Então, ao longo dos meses, trabalhei com afinco. Eu sabia que um 

bom trabalho seria a resposta que eu precisaria dar às aquelas duas 

hienas malditas. Eu poderia ter optado pelo caminho mais fácil de 

pedir a demissão, de preferência causando um duplo nocaute, mas 

havia usado toda minha força interna para conter meu ímpeto 

agressivo. Não duvido que era aquilo que Marco Aurélio secreta-

mente desejava: Minha demissão por justa causa. 

Tive uma penca de pequenas lembranças onde eu tinha tudo para 

entregar os pontos, mas nunca me rendi. Eu ia até o final, eu come-

çava tudo de novo, e de novo, e de novo. Era “o senhor incansável”. 

E agora estava ali, sozinho novamente. O “senhor incansável” esta-

va jogando a toalha, finalmente desistindo do combate. Assumindo 

a completa incapacidade. Que a morte viesse, mas que viesse logo. 

Eu não estava suportando a dor. 

…Nem a solidão. 

Uma pequena luzinha brilhou na escuridão. Eu não sabia se estava 

de olhos fechados ou abertos. Descobri que eles estavam fechados 

quando abri e vi que a luzinha fraca que eu via era o poste. Sua lu-
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minosidade difusa estava atravessando minhas pálpebras entreaber-

tas. 

Lá estava o poste novamente. No mesmo lugar de antes. Era longe. 

A cena se repetia. 

–Estou sonhando de novo? – Me perguntei. 

Fiquei ali. Eu não tinha forças para chegar no poste. Esperei que ele 

se apagasse e fosse embora. Mas o poste não se apagou. A luz dele, 

na verdade, me pareceu ficar um pouco mais forte. 

Eu me esforcei muito para levantar um pouco a cabeça. Lá estava o 

poste. Lindo… Como um poste de praça, antiquado e belo. Vi na 

penumbra a indefectível forma do guarda–chuva. 

O guru estava lá. 

Contrariando todas as células do meu corpo que me diziam para 

ficar parado, sem me mexer, eu comecei lentamente a me arrastar. 

No início foi quase impossível, porque eu tinha esfriado. As dores 

quando eu respirava eram cada vez maiores. 

Eu me arrastei pelo chão, e o poste parecia cada vez mais longe. En-

quanto usava as pernas para me impulsionar, pensei se a caixa não 

estava brincando comigo pela última vez. Eu estava disposto a des-

cobrir, mas dificilmente haveria uma próxima. 

O sacrifício foi hercúleo. 

Eu já estava sob o poste, a luz me iluminando. Vi os meus braços 

sujos do sangue seco. O sangue escorrido nos meus braços tinha se-

cado e descascado num belo craquelê. Notei minha magreza. 
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Me arrastei até junto do guru. 

O guru estava sentado, em posição de lótus. Impassível. 

Se eu não visse seu peito se movendo, juraria que ele era um boneco. 

Sua barba preta se ligava ao seu cabelo. Aquele fraldão ridículo 

acentuava sua magreza. E o guarda–chuva… Eu nunca entendi o 

guarda–chuva. 

–Socorro. – Eu gemi do chão. 

O Guru não disse nada. Parecia uma estátua. Pensei que talvez ele 

não estivesse podendo me ouvir. Da última vez que nos encontra-

mos, o Guru havia me olhado, mas não tinha me visto. Talvez ele 

fosse um fantasma. Mas para quem quase foi morto por um mons-

tro, um fantasma de sujeito de fralda com guarda–chuva, não pare-

cia muito assustador. 

Precisei persistir. 

–Socorro, moço… – Eu gemi novamente. 

Ele não se moveu por uns dez segundos. Então, vi, que ele moveu a 

cabeça ligeiramente para cima e para baixo. 

–Está me ouvindo? 

Ele repetiu o gesto, mas não falou. Aquilo era deveras assustador. 

–Eu quero sair daqui. – Eu disse. – Voltar para minha casa. Me tira 

daqui! –Eu implorei chorando, confesso. 
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O Guru balbuciava baixinho alguma coisa. Era tão baixo que nem no 

completo silêncio da caixa que quase me permitia ouvir meu cora-

ção batendo, eu podia entender. Eu resolvi tentar novamente. Im-

plorar pela ajuda dele. Talvez o Guru fosse o mestre da caixa, o do-

no daquela maldita prisão. Mas não consegui. 

O Guru falou, com os olhos fechados: 

– Quem me dirigíeis vossa palavra… Tens nome? – O guru parecia 

muito solene. Eu precisava explicar quem eu era. 

– Meu nome é Anderson. – Eu disse. 

– O nome é Anderson… – O Guru disse. Ele ficou parado, quieto em 

posição catatônica durante algum tempo. Eu achei que ele tinha, sei 

lá, travado. Mas então, eu percebi que ele estava na verdade falando 

para alguém que eu não podia ver. 

– Você quer voltar? – Ele me perguntou. 

– Quero. – Eu disse. 

– Que… Lugar é este? – Ele perguntou. O Guru esteve o tempo todo 

de olhos fechados. Ele falava pausadamente, como se não pudesse 

ou não quisesse se empolgar. 

– Eu não sei! Estou preso aqui. – Eu disse. 

– É… – Ele disse um monte de coisa que eu não entendi nada e então 

retomou – Tem que seguir na direção da luz. 
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Eu estava puto. Não conseguia nem levantar meu corpo do chão 

gélido da caixa. O Guru repetindo coisas sobre seguir na direção da 

luz… Nada mais clichê. 

–Que luz, porra? Eu estou preso numa caixa! Tem um bicho mons-

truoso aqui… Me tira daqui moço, pelo amor de Deus! 

O Guru parecia nem me ouvir. Ele estava parado, segurando aquele 

guarda–chuva ridículo. Não me deu resposta. Até que eu pensei em 

ir embora. Mas aí ele falou. Daquele jeito lerdo. 

–Ajuda… Você precisa ajuda, Anderson. 

–Claro porra! Preciso! Me ajuda! 

–A luz… A Luz… –O guru disse. Eu não entendia porra nenhuma 

que ele estava dizendo. Aí o poste piscou. Estava começando a fa-

lhar. 

Então, uma coisa estranha aconteceu. Eu senti uma pequena vibra-

ção no chão. Ela era ritmada. A vibração começou a aumentar. 

“Fudeu! Lá vem o Mungo” – Pensei. 

Olhei para o Guru em busca de ajuda, e ele havia sumido. 

Só havia o poste, que gradualmente diminuía sua luz. Ela foi fican-

do fraca. 

As pancadas aumentavam. O Mungo estava vindo para cima. Ouvi 

o rugido da fera horrenda cada vez mais perto. 
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Eu usei todo o resto das forças que eu tinha para me arrastar para o 

poste. O Mungo chegando… 

Ali estava o poste, a menos de dez centímetros. Eu podia ver sua 

pintura em esmalte preto, com pontos de oxidação nos arranhões. 

Estiquei o braço. Faltavam poucos centímetros para alcançar o poste. 

O Mungo estava já quase em cima de mim. Seu rugido aterrador me 

provocava pânico. 

Eu estiquei a mão, o máximo que eu podia. Queria me agarrar no 

poste, para que o Mungo não me jogasse longe de novo. 

Senti as mãos monstruosas agarrando nas minhas pernas. Ele aper-

tou muito. A força do monstro era como a de um caminhão me es-

magando. 

Então eu encostei no poste. 

Assim que eu o toquei, um clarão disparou na lâmpada do poste. 

Um brilho branquíssimo, forte e frio. Foi como um curto circuito. 

Senti um choque poderosíssimo se apossar do meu corpo. Eu estava 

sendo eletrocutado. Na fração de segundo que durou o brilho e o 

choque, senti que o Mungo me soltou no ato, e ouvi o grito do Mun-

go ecoando na caixa. 

Então tudo ficou branco. 
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Capítulo 12 
 

 

Tudo ficou branco, e eu não senti mais nada. 

A lembrança do “branco” é estranha, porque parece que eu agarrei 

nele, e lá fiquei por um tempo. Não havia som, nem frio, nem medo. 

Apenas o branco puro. Eu também não conseguia pensar direito, 

tudo parecia lento, como se estivesse debaixo d´água. Era como 

mergulhar numa piscina de leite.  

Após um longo tempo em que só havia o branco, e eu mal tinha 

consciência de mim mesmo, percebi que eu estava deitado. Ainda 

havia o branco, mas lentamente ele foi se tornando menos denso. 

Era como se eu descesse num avião que perfura nuvens. 

Eu percebi algumas coisas, mas a primeira delas e que mais me in-

trigou é que agora eu tinha o dente de volta na boca. 

Abri os olhos e estava vendo tudo embaçado. Eu estava deitado, e 

quando minha visão se clareou suficiente, eu vi uma pessoa parada 

perto de mim. Era uma pessoa desconhecida. Era um homem meio 

gordo, de uns cinquenta anos. Cabelos grisalhos, camisa de botão 

aberta. Relógio dourado no pulso entre algumas pulseiras de elos 

grossos. Ele estava encostado numa cadeira, dormindo, com a cabe-

ça emborcada para a frente. Roncava baixinho. 



 

 

120 

Philipe Kling David 

 

Eu chamei, mas o sujeito não acordou. 

Olhei ao meu redor e vi um quarto. Estava na penumbra. Mas vi a 

televisão pendurada num suporte perto do teto e um frigobar do 

outro lado do quarto. Havia também um sofazinho e perto dele a 

cadeira com o sujeito. Pensei se não era um hotel, mas a cama de-

nunciou. Eu estava num hospital. 

–Puta merda! Eu voltei! – Pensei extasiado. 

Minha vontade era de gritar, de levantar e dançar. Eu era o homem 

mais feliz do mundo. Mas estava absurdamente esgotado. Parecia 

estar com ressaca. 

–Ei! Ei! – Chamei. O cara estava desmaiadão e não se mexia. 

Então eu olhei do lado e vi uma campainha de interruptor–

pendendo de um dispositivo na parede, junto à cama. Agarrei o tro-

ço e apertei. 

Uma luzinha vermelha de led se acendeu na parede. 

Dali um tempo, a porta do quarto se abriu e entrou uma enfermeira. 

Ela pareceu assustada ao me ver. Ela veio correndo na minha dire-

ção. 

–Você pode me ouvir? – Ela perguntou. 

–Claro. 

–Quantos dedos tem aqui? – Ela estendeu a mão na minha frente. 

Mostrava apenas três dedos esticados. 
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–Cinco. Mas dois estão dobrados – Eu disse. 

Com a falação no quarto, o sujeito estranho acordou. Ele arregalou 

os olhos quando me viu deitado na cama. 

–Anderson! – Ele gritou. 

O sujeito se jogou em cima de mim chorando como um bebê, e eu 

mal tive como conte-lo. 

–Ei, ei, calma… Ai! – Eu gemi de dor. Minhas costas estavam doen-

do. 

O homem pareceu se tocar que estava me sufocando. Levantou-se 

arrumou os cabelos desgrenhados, ajeitou a camisa, se deu ares. Eu 

olhava para ele, tentando identificar quem era aquela figura. Ele pa-

receu extremamente desapontado com meu olhar inquisidor. 

–Não está me reconhecendo? 

 Eu não disse nada. Aquilo parecia até uma cena de filme que a gen-

te pega pelo meio e não sabe quem é quem. 

Entrou um médico que explicou que eu levaria algum tempo até 

recobrar minhas “funções cerebrais”, mas que eu parecia bem. 

– Ele não apresenta sequelas… – Disse. O homem gordo sentou-se 

no sofá. Parecia animado. 

Os médicos devem ter me dado algum sedativo, porque não me 

lembro de qualquer coisa além de pensar quem poderia ser aquele 

cara. Apaguei. 
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Quando acordei, o quarto estava vazio. Vi um ferro com duas bolsas 

de soro ao lado da cama. Fiquei olhando o soro pingar… Lentamen-

te. 

O quarto estava vazio. Eu olhei ao redor, e já era de manhã. Presumi 

que eu havia voltado ao mundo na madrugada. Por isso me coloca-

ram para dormir. Após algum tempo, a porta se entreabriu e uma 

pessoa botou a cabeça para dentro. Eu não sabia quem era, obvia-

mente. Ela voltou lá fora e ouvi ela chamando o pessoal: “Ele acor-

dou gente! ”. 

Minutos depois o quarto estava lotado com umas seis pessoas (seis 

pessoas lotam um quarto de hospital ao ponto de parecer um show 

do Rock in Rio) todas elas falando ao mesmo tempo. Eu não sabia 

quem era nenhuma delas, lógico. 

Eu estava quieto. Não falei nada. Tudo ainda era muito confuso pa-

ra mim. 

Entre as pessoas eu finalmente reconheci um: O Cabelinho. 

–Cabelinho! – Eu disse. 

–E aí meu brother! – Ele veio e me cumprimentou. 

–Quem são eles? – Perguntei baixinho. 

–Ah, esses são os caras do seu trabalho. – Cabelinho falou. Eu estra-

nhamente não estava reconhecendo nenhum deles. 

Os médicos apareceram, eram três. Dois ocidentais mais novos e um 

oriental mais velho, que devia ser o chefe, pois andava na frente. 
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Eles traziam uns exames dentro de envelopes grandes. Disseram 

que haviam feito os exames e que meu cérebro estava perfeito. Ima-

ginei que tinham me examinado depois que me apagaram na ma-

drugada. Eu passaria mais dois dias em observação, e então estaria 

“de alta”. 

–Moço, a quanto tempo estou apagado? – Perguntei ao homem que 

dormira no meu quarto. 

–“Moço”? – Ele estranhou. 

– É normal alguma confusão na memória ou na fala após o trauma. –

Interrompeu o médico japonês. 

–Ah, sim. Claro. – O homem concordou. Ele se virou para mim, en-

costou ao lado da cama e disse: –Duas semanas e dois dias. 

–Como… Como que foi que eu vim parar aqui? – Perguntei. 

Todos se entreolharam, meio que tentando definir se iam me falar 

ou não, mas o homem tomou a decisão de abrir o jogo. Ele disse que 

eu estava atravessando a rua. Houve um acidente de carro. Um ca-

minhão que vinha em alta velocidade perdeu a direção e me atrope-

lou. Pelo acidente, eu devia ter morrido na hora, mas isso não acon-

teceu. Estranhamente, só eu havia sobrevivido ao impacto. A equipe 

de emergência havia me removido em um helicóptero para o hospi-

tal, e fui parar no CTI, em coma profundo. 

Foi assim, gradualmente, que fui juntando as peças daquele quebra-

cabeças. 

Isso explicava porque eu não lembrava de absolutamente nada após 

sair da pizzaria do Mario naquela noite fatídica. 
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Após ser novamente apresentado à minha equipe de trabalho no 

jornal pelo Cabelinho, as pessoas foram embora e eu fiquei sozinho. 

Foram importantes aquelas horas sozinho, para recolocar a mente 

no lugar. Achei graça de perceber que todo aquele sofrimento, teria 

sido uma viagem da minha mente. As caixas não existiam, nem Ma-

ra, nem Mungo… Ainda bem. Eu havia voltado ao meu mundinho 

simples de ganhar mal, pagar aluguel, jogar videogame, ir ao cine-

ma e mandar grana para minha mãe em Portugal. 

Os dias se passaram arrastados no hospital. 

–Dê graças a Deus pelo plano de saúde da empresa, brou! – Disse 

Cabelinho enquanto me ajudava a colocar o casaco. Eu estava com 

uma fratura no braço. 

–Teria saído uma nota. 

–Nota? Meu, no hospital público nego teria é “liquidado a fatura” 

no seu segundo dia de coma. Está pensando que aqui é o quê? A 

Suíça? 

Concordei. Saímos do hospital, demos baixa assinando a papelada 

do plano, recebi os exames num saco plástico e fomos para a rua. Eu 

andava me sentindo absolutamente sensacional, mesmo com o braço 

quebrado e engessado. Eu olhava tudo. Olhava para todos os lados 

o tempo todo. Eu comecei a ver a beleza nas coisas mais feias, mais 

inúteis. Eu estava vivo. E só aquilo que me importava. 

Fomos comemorar na pizzaria do Mario. Meu maior desejo era ter a 

revanche da pizza de calabresa com borda de cheddar. Depois da 

pizza, fomos ao Herculano para Jogar sinuca, eu Cabelinho e a rapa-
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ziada. Havia pelo menos uns cinco caras que eu sabia que conhecia, 

mas o nome não vinha na minha cabeça nem a pau. 

Enquanto afogávamos a alma entre cervejas e conhaques, Cabelinho 

contava piadas. 

–…E foi só ele terminar com a maluca da Jane para, aí…. Pá! Quase 

morreu! – Ele imitava a pancada. Todos riam ao redor da mesa. Eu, 

ali, sentado, ri amarelo. 

A noite foi divertida e voltamos para o “apertamento” quase tro-

cando as pernas. 

Lá pelas tantas, o Cabelinho me perguntou como era o coma. 

–É tipo dormir, véio? 

–Não… É um lance meio bizarro. – Eu me limitei a falar, mas ele es-

tava curioso. 

–Pô cara Conta aí… Viu espíritos? Viu o túnel de luz e uma voz te 

chamando? 

–Não Cabelinho. – Eu disse, abrindo a porta da sala com certa difi-

culdade. – Você quer mesmo saber, cara? 

 –Quero meu! Sou amarradão para fazer tipo uma viagem astral 

desse naipe, saca? – Ele dizia, acendendo um cigarro de maconha. 

Jogou-se no sofá. 
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Eu me sentei junto dos almofadões da janela. Comecei a contar a ele 

minha situação na caixa. 

Cabelinho ouvia tudo com um misto de interesse, estupefação, curi-

osidade e descrença. Eventualmente, ele me perguntava o nome do 

monstro. 

–Mungo. – Respondi. 

–Hahahahaha… Tu que era o Mongo lá, meu! 

Contei toda a situação, e quando cheguei na parte do Guru, magro, 

quase pelado e ainda por cima segurando um guarda–chuva, o Ca-

belinho não se aguentou e se mijou. 

O cara fez xixi nas calças de tanto que ria. Estava bêbado e fumado. 

Foi cambaleando para o banheiro. Enquanto ele tomava um banho 

afim de se recuperar, eu podia ouvir suas gargalhadas ecoando do 

box, vindas da janelinha do banheiro que dava para a área. 

Me senti realmente um completo idiota. Contando a história, dava 

para ver que não fazia o menor sentido. 

Quando Cabelinho saiu do banho, enrolado numa toalha encardida, 

prestes a acender seu último baseado, virou-se para mim e disse: 

–Cara tu estás ligado que isso tudo foi resultado da pancada na tua 

cabeça né cumpadi? Misturou suas ideias, parceiro. 

–Lógico… Sim, sim. – Eu disse, bebendo água em copo de requeijão. 
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Fui dormir e Cabelinho “capotou” ali mesmo, no colchonete da sala. 

Na madrugada, Cabelinho dormia, mas eu não. Eu não tirava Mara 

da cabeça. 

Na noite seguinte isso se repetiu. Eu acordava com sonhos envol-

vendo o Mungo, as caixas… às vezes eu estava pensando nisso no 

meio do dia. No elevador. Começou a virar tipo um pensamento 

obsessivo. 

Eventualmente eu me pegava tentando lembrar os perrengues pas-

sados na escuridão das caixas. Cada dia que passava, parecia que 

mais e mais eu ia esquecendo os detalhes das caixas. As lembranças 

se esvaíam. Mas era como se eu precisasse me lembrar daquilo todo 

o tempo. 

Eventualmente eu conversava com o Cabelinho sobre aquelas lem-

branças e coisa e tal. Mas ele me convencia do óbvio. “Caixas de aço 

não encolhem”. Tornou-se sua máxima. Eu concordava com ele, mas 

não entendia porque a ideia fixa em Mara não saía dos meus pen-

samentos. Certa vez numa mesa de bar enquanto tomávamos uma 

cervejinha no happy hour, confessei. 

–Eu penso nela até quando estou tomando banho, cara. – Eu disse a 

ele. 

–Anderson, essa Mara é produto da sua mente perturbada, meu. 

Tipo… “Mara”. 

 É óbvio que esse “Mara” é de MARA-vilhosa. É que você quer uma 

mulher assim, aí sua mente foi lá e pá! Tá ligado? Tipo… pegou e 
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pá. Fez a maravilhosa lá. Que aliás, é bom que se registre nos autos 

do seu prontuário, você é tão merda que não comeu! 

 –Não fode, cara. Você não perde essa mania de ficar me tirando sar-

ro o tempo todo? 

–Não tô tirando não, véi! Tirando eu estaria se mencionasse que po-

dendo imaginar estar num harém cheio de mulher boazuda você me 

sonha com um indiano de cueca e guarda–chuva no escuro. Aí é fo-

da! 

Demos boas gargalhadas daquilo tudo. 

À medida em que os meses se passavam, eu gradualmente fui me 

desligando daquilo tudo, abandonando aqueles pensamentos recor-

rentes e retomei minha vida que era de casa para o jornal, do jornal 

para a balada, e da balada para casa. Eu havia retomado meus pla-

nos de escrever romances, mas ainda me via sem boas ideias que 

fossem vendáveis. Parecia que sempre que eu pensava algo interes-

sante, ou já tinham feito igual ou parecido, ou não era comercial-

mente viável. 

Certo dia, caiu uma pauta no meu colo lá no jornal. Uma fundação 

que ministrava cursos de Yoga estava financiando uma grande cota 

de publicidade e me pediram para fazer uma matéria de ocasião so-

bre a Yoga para a terceira idade. Eu não entendia lhufas de Yoga, de 

modo que precisei ir à luta e pesquisar. Conversei com alguns pro-

fessores de Yoga, para estruturar a pauta, elaborei alguma coisa de 

texto, mas ainda me faltava um subsídio técnico. Fui ao centro Ras-

mann Yôga e eles me forneceram alguns livros. Eu levei para casa, 

na esperança de entender um pouco mais. 
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Já devia ser quase dez horas da noite quando o Cabelinho chegou no 

nosso “apertamento”. 

–Qual é? 

–E daí? – Nossa comunicação era sempre altamente eloquente e mi-

nimalista. 

–Está lendo o que? 

–Yôga. 

–Ah… Putaquepariu. Yôga de cu é rola! Vai virar New Wave agora? 

–New Age, seu mongol! 

–Foda-se é tudo a mesma merda. 

–Não, é pra uma matéria lá do jornal. Matéria paga, tá ligado? 

–Ah, tô ligado. Porra, mas escolheram logo você? Que bosta, malu-

co. 

–Fazer o que, né? – Respondi e me concentrei na leitura. Eu estava 

tentando achar uma boa citação para fechar a minha matéria com 

chave de ouro. Enquanto isso, Cabelinho folheava alguns dos livros 

sobre a mesa da sala. 

–Porra véi, me diz que um desses aqui é o Kama Sutra! 

 –Não fode, Cabelinho. Quer Kama Sutra pra que? Você nem pega 

mulher! 

–Mas com o Kama Sutra, né? Aumenta minhas chances… Tá ligado? 

Sexo tântrico… Transcendental! Só no suingue… – Ele disse rebo-

lando sinuosamente como uma cobra. 

Eu achei graça do Cabelinho. Ele era sempre assim, um doido. Con-

centrei-me no livro, mas novamente ele me interrompeu: 
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–Aí, maluco. Olha o naipe desses caras! Como que eles pegam mu-

lher assim, meu? 

Olhei apenas para constar. Cabelinho me estendia um livro aberto 

no meio. Estava repleto de fotos em preto e branco impressas em 

papel couché. O livro mostrava sadduhs indianos. 

Assim que eu bati o olho, levei um choque. Ali estava ele. Era ele 

mesmo! O Guru. Na página central do livro. Sentado na pose de ló-

tus, com um fraldão de tecido, sobre um tapete. A legenda dizia que 

alguns Sadduhs estão em transe há mais de dez anos, sem comer e 

nem beber. 

–Caralho! Caralho! É ele!!! – Eu gritei, me levantando da cadeira e 

tomando o livro do Cabelinho. 
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Capítulo 13 
 

Lá estava eu, com o livro no colo. Examinei detalhadamente a foto 

do cara. 

–É ele! 

–Não pode ser, bicho. – Disse Cabelinho abrindo a sua indefectível 

latinha. 

–Cara eu tenho certeza absoluta. Esse cabelo que liga na barba… 

Essa cara de quem está dormindo. A pintura na testa… É esse cara 

em pessoa. 

–Como que pode? – Me perguntou Cabelinho acendendo o cigarri-

nho do capeta. 

–Não sei, cara. Não sei… – Eu respondi. Ficamos em silêncio por 

uns minutos. 

Cabelinho tragou, e então olhou para mim com os olhos vermelhos e 

a respiração presa. 

–Já sei! Você já viu este livro antes. A imagem desse cara ficou ar-

mazenada na sua cabeça. É isso. Caso resolvido. Agora vamos beber. 
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– Falando com a respiração presa ele ficava com uma voz engraçada 

e rouca que lembrava a do Pato Donald. 

–Alto lá! Eu nunca vi este livro na vida. – Eu disse. 

Cabelinho soltou a fumaça. 

–Está servido? – Me estendeu o baseado que a esta altura já se resu-

mia a uma ponta fumegante. 

–Você sabe que eu não curto. 

–Sei. Se curtisse não estaria todo encucado com um guru indiano. 

Meu, olha aí essa foto. Esse cara já nem deve estar vivo mais. Deve 

ter morrido. Isso aí deve ser foto dos anos sessenta. Certamente, vo-

cê quando era moleque deve ter visto essa imagem. A cabeça da 

gente é foda, rapaz. Ficou registrado. 

Aceitei o argumento do meu amigo, mas aquilo me deixou comple-

tamente com a pulga atrás da orelha. 

Ele queria muito ir para um barzinho de uma amiga dele, uma tal de 

Cíntia, que ele dizia que estava prestes a pegar. Conhecendo o Cabe-

linho de outros carnavais, isso significava que ele apenas tinha dis-

cutido Descartes com ela em alguma rodinha de maconha do cam-

pus. Agradeci o convite e deixei o cara ir sozinho. 

Fiquei trancado em casa. Meu trabalho foi para o saco no ato. Eu 

estava obcecado pela foto daquele sujeito magro e cabeludo. Se fosse 

mesmo verdade que meu cérebro estava montando recortes de lem-

branças e imagens armazenadas em algum lugar da minha mente ao 

longo da vida, por que logo ele? 

Outra coisa que me intrigava absurdamente era o guarda-chuva. A 

foto não mostrava o sadduh de guarda-chuva, mas ele sempre apa-
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receu para mim usando um. Se fosse como o Cabelinho havia suge-

rido, eu devia ter visto o monge segurando um guarda–chuva, mas 

na foto não tem isso. 

Interpretei o guarda-chuva como um elemento simbólico da apari-

ção. Mas o que ele simbolizava era uma incógnita para mim. 

Tomei um banho, jantei meu miojão, e fui deitar. Aquela noite foi 

uma merda. Maldito livro. Ao ver o Guru, todas as lembranças da-

quele lugar horrível vieram com carga total, o que me fez fritar boli-

nho na cama. 

Devia ser umas três e paulada da madrugada e Cabelinho não vol-

tou. Concluí que ele tinha conseguido comer a tal da Cíntia. 

Levantei e fui beber água. O Miojo tinha me dado uma azia ferrada. 

Enquanto eu bebia a água me lembrei claramente da sensação ma-

ravilhosa de beber a água que encontrei na caixa. Era incrível como 

aquele líquido sem forma nem cor podia se tornar a diferença entre 

a vida e a morte. 

Em meio à cozinha escura, na madrugada silenciosa, fiquei pensan-

do na morte. Como a escuridão da cozinha somada com o silêncio 

me faziam recordar a caixa. Mas então um cão latiu ao longe e eu 

ouvi uma sirene à distância. Como era bom estar de volta a aquele 

mundo imperfeito, cheio de problemas, mas maravilhoso. Definiti-

vamente as coisas mais belas do mundo exterior eram as amizades. 

Na caixa senti grande sofrimento de não ver, de ter medo, de sentir 

sede e dor, mas a falta do outro era o que doía mais. De longe. A 

amizade é a coisa mais importante da vida. Lembrei de Alfredo… 

Então uma ideia tomou de assalto a minha mente: “Alfredo”. Se o 

guru existia, será que Alfredo também? 
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Peguei meu caderninho de anotações. Eu precisava pensar e feliz-

mente, fora da caixa, eu poderia pensar do jeito que eu gostava, ano-

tando e fazendo diagramas mentais. 

Eu tentei tomar nota de algumas coisas que Alfredo havia me dito 

na caixa, e que eu me lembrava. O tempo estava contra mim. Eu ha-

via conversado muitas coisas com Alfredo, mas lembrar, eu lembra-

va de pouca coisa. Ele havia me dito que gostava de ouvir o trem 

passar… Ele era viúvo, morava sozinho perto da linha do trem. Al-

fredo era paulista… Morava em… Onde era mesmo? Depois de al-

guns minutos, o nome apareceu: Cruzeiro. 

Anotei Cruzeiro–SP na caderneta e voltei a pensar em tudo que ha-

víamos conversado. 

Alfredo tinha me dito que achou que havia desmaiado no banheiro. 

Se eu fui atropelado por um caminhão, Alfredo poderia também ter 

sofrido um acidente que o jogou na caixa? EU precisava descobrir 

mais sobre aquilo. 

Deixei um bilhete para o Cabelinho dizendo que ia viajar à trabalho. 

No dia seguinte, liguei para Marina no jornal e disse para ela segu-

rar as pontas. Era uma quinta–feira, e eu dei como desculpa que vi-

sitaria uma instituição de Yoga no interior, um tipo de Spa alternati-

vo. Marina desenrolou para mim o esquema da viagem, mas ne-

nhum carro estava disponível, de modo que eu disse que eu ia ban-

car eu mesmo um bate–volta ao interior. Combinei de voltar na se-

gunda com a história pronta. Peguei o ônibus na rodoviária. Fui di-

reto para Cruzeiro. 

Cheguei na cidade de tarde. Fazia calor e a rodoviária de Cruzeiro, 

no centro da cidade, era bem precária. 
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Desembarquei lá e saí pelas ruas da cidade, em busca de algum ho-

tel. 

Peguei um carro de praça, que me indicou um pequeno hotel cha-

mado Caravela, que ficava no centro. O sol já estava quase sumindo 

no horizonte quando voltei para a rua. 

Como eu faria para descobrir mais sobre seu Alfredo, um ferroviário 

aposentado? Isso é, se ele existisse mesmo. 

Meu primeiro passo foi seguir a pista do ferroviário. O Cléssio, que 

era motorista do táxi no ponto em frente à rodoviária me levou até a 

associação dos ferroviários. Cheguei lá e estava fechando. Uma mo-

ça com visível mau humor me atendeu. Eu expliquei que era de um 

jornal e menti dizendo que fazia uma matéria sobre pessoas que tem 

hábitos incomuns, como acordar de madrugada para ouvir o trem.  

A moça riu e disse que se eu queria maluco era para procurar no 

hospício. Achei ela bem grosseira, mas mantive a civilidade, pergun-

tei se havia como ver na listagem dos associados se havia algum Al-

fredo. Ela disse que já estava fechando e que tinha até desligado o 

computador. 

Aí não teve jeito. Tive que tirar uma notinha de cinquenta e estender 

para ela, pela “hora extra”. Ela aceitou de imediato e de uma secre-

tária de mau humor se tornou minha grande amiga do peito. Era 

incrível, quase mágico o poder do dinheiro sob certas pessoas. 

–Alfredo de que? 

–Eu não sei. Tem como puxar todos os Alfredos? 

–Tem, mas tem certeza que o nome é esse? Não é Afrânio, ou Fred? 

–Não senhora. É Alfredo mesmo. 
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Minutos depois ela imprimia numa grande e barulhenta impressora 

matricial da Prológica uma listagem de ferroviários aposentados 

chamados Alfredo. 

Agradeci e voltei para o táxi de Cléssio, que me levou de volta para 

o hotel. 

Tomei uma ducha liguei o ar condicionado, pois fazia grande calor 

em Cruzeiro naqueles dias. Fiquei vendo televisão até pegar no so-

no. 

Acordei no dia seguinte sentindo o cheirinho do café. Os passari-

nhos faziam algazarra perto da minha janela. Fazia tempo que eu 

não dormia tão bem. Se sonhei, não devia ser importante, pois não 

havia ficado nenhuma lembrança. 

Tomei outro banho, desci para tomar o café. Havia bolo de laranja, 

algo que eu não comia fazia tempo. 

Minutos depois eu já estava na praça, com a listagem na mão. Na 

lista, estavam 55 Alfredos que eram ex–ferroviários e seus respecti-

vos endereços. 

Meu segundo passo foi ir na central de atendimento ao turista, da 

secretaria municipal. Ali consegui um mapa da cidade e boas dicas 

de lugares para almoçar. 

O mapa mostrava claramente as linhas do trem e as ruas ao redor. 

Foi um trabalho penoso posicionar cada um dos endereços no mapa. 

Numerei cada Alfredo e marquei com caneta no mapa onde estava a 

casa. Dos 55 Alfredos iniciais, apenas sete estavam posicionados jun-

to aos trilhos. 

Caminhei até o ponto da rodoviária e encontrei o Cléssio. 
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–E aí patrão? 

–Vai ser uma corrida longa hoje, Cléssio! 

–Vamos nessa! 

Fomos em cada um dos endereços. O primeiro endereço mostrou-se 

um tiro n´água. A casa havia sido demolida e construíram um bar 

no lugar. O dono do bar disse que o tal Alfredo já tinha morrido fa-

zia trinta anos. 

O segundo endereço era promissor. Uma casa afastada, perto da li-

nha do trem. Chegamos lá e fomos recebidos por uma cachorrada 

danada que latia insistentemente. Uma senhora veio ao portão. Per-

guntei de Alfredo e ela disse que ele estava lá dentro. Eu mal podia 

acreditar. Fui lá falar com ele. Logo ao entrar, encontrei um velhinho 

enfiado num casaco de frio e com boné. Lá fora, fazia um calor dos 

diabos, mas o velho estava de roupa de frio.  

A casa era realmente bem úmida, com paredes mofadas, o que justi-

ficava a roupa. Conversei um pouco com o velho, sobre ferrovia e 

tal… Mas não era ele. Dava para saber porque ele não falava do 

mesmo jeito. 

Voltei para o táxi e assim foi, erro atrás de erro, até o fim do dia, 

quando constatei que nenhum daqueles Alfredos era o que eu pro-

curava. Voltei para o hotel cabisbaixo. Havia perdido uma boa gra-

na de táxi e almoço, mas não tinha obtido o sucesso. 

Talvez Alfredo não existisse. Em certos momentos, eu me sentia ri-

dículo naquela busca. Talvez Alfredo não fosse registrado na associ-

ação dos ferroviários de Cruzeiro. 

Jantei uma sopa num restaurante bacaninha perto da praça e fui 

dormir. 
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No dia seguinte, era um sábado e eu teria pouco tempo de busca, 

pois pretendia voltar para a capital e acabar de escrever a matéria. 

Fui direto ao hospital da cidade. Cheguei lá e comecei a fazer per-

guntas. 

O primeiro a quem perguntei era um maqueiro que estava fumando 

um cigarro do lado de fora, junto com duas auxiliares de enferma-

gem. O Hospital parecia bem vazio. Ninguém sabia dizer nada. 

Achei que temiam que eu fosse fazer uma matéria sobre as más 

condições hospitalares. Expliquei que estava procurando um velho 

amigo, que se chamava Alfredo. Infelizmente eu não sabia dar mui-

tos detalhes além de que ele era viúvo, cheio de manias e tal. 

A moça consultou o computador e não achou nenhum Alfredo in-

ternado. 

Eu já estava indo embora quando ao chegar na porta do táxi, tive 

uma ideia. Voltei correndo para o hospital e perguntei sobre pacien-

tes em coma. A moça consultou o computador, mas disse que não 

havia ninguém de nome Alfredo no CTI ou em coma no hospital. 

Fiquei puto… Era mais um erro. Talvez realmente não houvesse Al-

fredo e eu estivesse apenas ficado maluco querendo acreditar numa 

fantasia mental. 

Eu já estava entrando no carro quando o maqueiro veio na minha 

direção. Pedi que Cléssio esperasse. Abri o vidro e ele abaixou-se 

junto à janela do carro. 

–Esse tal Alfredo que o senhor procura é um bem velhinho, forte, 

com cabelos brancos… 

–Sim, parece esse mesmo! – Eu disse animado. 



 

 

 139 

 

–Olha, infelizmente, esse veio a óbito. Eu não disse porque etica-

mente, sabe como é, a gente não pode… 

–Sei, sei. Relaxa. Sou amigo dele faz tempo. Ele esteve em coma aí, 

não foi? 

 –Sim senhor. Ficou em coma muito tempo aqui, coitado. Parece que 

o velho caiu no banheiro. 

–Tem muito tempo que ele morreu? 

 –Não… –Ele disse. Eu não sei dizer o dia certo, mas não tem muito 

tempo não. Coisa de um mês mais ou menos. Engraçado que… 

–Que? –Indaguei curioso. 

–Engraçado que parecia que ele ia sair dessa. O estado dele estava 

bom, funções vitais, tudo. Lembro que o Doutor Carlos até comen-

tou que se surpreendeu. O Velho morreu duma hora para outra. 

Uma coisa triste. 

–É… – Eu gemi. – E a família? 

 –Ih, rapaz, isso eu não sei. A gente fica aqui no hospital, gente entra, 

gente sai… Sabe como é. 

–Sei sim. – Eu disse. Mas logo o maqueiro me interrompeu: –Olha, 

se você der um pulo na Funerária Santa Clara, é capaz de o Marci-

nho da funerária saber te informar mais sobre a família. Eu tenho 

quase certeza que o corpo foi para a Santa Clara. Fica aqui no centro 

mesmo. – Ele disse, tragando a guimba do cigarro. Deu dois tapi-

nhas de leve no capô, como que encerrando o papo. Eu tomei notas 

no caderninho, agradeci e pedi para Cléssio tocar o carro para a fu-

nerária. 
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Cheguei lá e estava fechado. Concluí que talvez estivesse fechada 

para almoço. 

De posse daquela pista, fui direto para o IML de Cruzeiro, na Av. 

Theodoro Quartim. Lá consegui obter as informações que eu queria. 

Um idoso que se chamava, na verdade, Aluísio Alfredo havia mor-

rido no hospital da cidade. O funcionário me mostrou o atestado de 

óbito no computador. 

Voltei para a funerária e lá chegando, encontrei o tal do Márcio, que 

havia voltado do almoço. Ele disse que se lembrava do caso sim, e 

me informou que o enterro e velório foram pagos pela família do 

idoso, que era quase toda do Rio. Felizmente, numa agenda enseba-

da da gaveta, Márcio sacou o endereço do velho. Agradeci e entrei 

no táxi. Passei o papel para Cléssio. 

–Bora! – Ele disse, antes de acelerar o Santana. 

Minutos depois, chegávamos a uma chácara, nos fundos da linha do 

trem. Notei o mato alto e plantas bonitas cheias de flores na entrada. 

A casa aparecia abandonada. 

Forcei o portão, que abriu sem dificuldade, já que a corrente que o 

prendia estava solta. Cléssio ficou esperando no carro. 

Entrei na casa, e fiquei batendo palmas igual um bocó, sem sucesso. 

Não veio ninguém, então eu fui entrando. 

A casa se descortinou após uma entrada com plantas altas e num 

jardim que devia ter um gramado, agora era um matagal. 

Subi no alpendre e bati. Ninguém veio. A campainha não funciona-

va e concluí que desligaram, a luz. 
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Eu forcei a porta, mas estava trancada. Dei a volta e achei a entrada 

dos fundos, perto de um tanque de concreto escurecido pelo limo 

ressecado. 

A porta dos fundos abriu fácil, pois estava apenas encostada. 

–Olá? Alguém aí? – Gritei. Nada. Não houve resposta nem eco, nem 

nada. 

Entrei na casa e cheguei na sala. Parecia arrumadinha. O cheiro era 

de mofo. Havia pó acumulado no sofá de curvim e uma antiga tele-

visão ostentava uma bela teia de aranha entre as duas antenas aber-

tas em “V” sobre o aparelho. Tinha um piano velho num canto da 

parede. 

Eu entrei e comecei a vasculhar a casa, esperava encontrar uma foto. 

Mas na sala não havia nada. 

Subi as escadas de madeira que estalavam sob meus pés. Cheguei 

no quarto. 

Ali havia uma cama de casal, toda bagunçada. Os lençóis estavam 

embolados. Vi a lanterna no criado mudo. 

–Puta merda! – Falei baixinho. 

Sobre a cômoda, no canto do quarto haviam uns retratos. Reconheci 

imediatamente numa velha foto embaçada e amarelada porque pe-

gava sol na cômoda. Era ele. Velho, sorrindo, ao lado de uma senho-

ra que julguei ser sua esposa. Engraçado como ele parecia uma ver-

são gorda do Jaques Cousteau. A sensação de dar de cara com ele foi 

algo que não sei descrever. 

Eu estava entretido olhando aquela foto quando ouvi um barulho 

atrás de mim. 
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Soltei um gemido de susto quando me virei. 
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Capítulo 14 
 

–Parado aí ladrão! – Ele gritou. 

Olhei para trás assustado e vi um homem apontando uma escopeta 

para mim. Eu não disse nada. Levantei os braços e assim fiquei. Ele 

continuava a apontar a arma para minha cara. Vi que tremia. Era um 

senhor de uns setenta anos, mas não era o Alfredo. Parecia que ele 

não tinha dentes na boca, mas depois percebi que havia apenas um. 

Os olhos estavam arregalados, como os de um doido. Ele usava uma 

blusa de flanela escura bem puída e um bermudão jeans. Não con-

segui ver o que ele calçava porque naquela altura eu estava usando 

toda minha capacidade mental para explicar a ele o que eu fazia ali. 

–O senhor é parente do seu Alfredo? – Perguntei tentando quebrar o 

gelo. 

O homem baixou a arma e pareceu mudar de expressão. 

–Você conheceu o seu Alfredo? 

Eu não sabia como dizer, então, como eu sempre fazia quando não 

sabia o que dizer.  Menti. 

–Eu sou o sobrinho–neto dele. Vim lá dos Estados Unidos quando 

soube que o “vovô Fredo” faleceu. – Eu disse numa interpretação 
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digna de um Globo de Ouro (Oscar só se eu tivesse conseguido cho-

rar, mas não rolou). De qualquer forma, o sujeito da arma caiu com-

pletamente no meu caô. 

–Ah, garoto. Você é doido, sô. Quase que eu te meti bala. – Ele disse 

baixando a arma.  

Eu sorri para ele e ele arrematou: 

–Eu não dou tiro em ninguém tem mais de vinte anos. Fiquei com 

medo de ter que dar mais um nessa altura do campeonato. 

–O senhor é? –Perguntei. 

–Casimiro, satisfação! – Ele disse, me estendendo uma mão dura e 

ressecada como uma lixa, repleta de calos. Vi no ato que estava li-

dando com um homem da terra. 

–Prazer, seu Casimiro. Eu sou o Anderson. –Disse, apertando a mão 

dele. 

–Eu sou vizinho aqui. Então você veio lá dos Estados Unidos é? 

–Pois é. Eu soube. Ele estava no hospital em coma, né? 

 –Ah, garoto… Foi triste, coitado. Ele caiu no banheiro. Cansei de 

falar que tinha que botar um tapete nesse banheiro. Ele nunca me 

escutou. 

–E aquela mania de acordar de madrugada para ouvir o trem? – 

Perguntei tentando demonstrar alguma intimidade. E funcionou 

lindamente. Casimiro abriu uma gargalhada que ecoou na casa in-
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teira, e só então que eu vi o tal dentão solitário no canto da boca de-

le. Casimiro parecia até um duende de filme. Baixinho, a cara toda 

recortada de rugas e pés de galinha e uma calvície acentuada. 

–Ele nunca deixou de fazer isso, garoto! Quando o trem não passava 

ele ficava igual como se diz, igual a “siri na lata”! 

 –Bom, então o senhor pode me dizer onde que ele tá enterrado? 

–Ah, sim, claro. Ele foi enterrado no jazigo da família, no cemitério 

municipal Pio XII. Fica lá perto do rio. Sabe chegar lá? 

 –Ah, tranquilo, que eu estou com um taxi me esperando lá perto da 

pista. – Eu disse, já saindo do quarto. Então voltei e disse: –Seu Ca-

simiro, o senhor se importa de eu levar a foto? 

 –Claro uai! Pólevá! Ele é seu parente, né? 

 –Para eu me lembrar dele. 

–Coisa linda isso… –Ele disse, como quem conversa consigo mesmo. 

– … Veio lá dos Estados Unidos só para ver a sepultura do avô. Isso 

que é família! 

 Eu agradeci e saí. Desci as escadas e parei na sala. Dei uma última 

olhada. Os quadros nas paredes, as peças de locomotiva enfeitando 

um móvel antiquado da década de 60. Eu estava tendo uma última 

dimensão da alma do meu amigo. 

–Fica com Deus! – Seu Casimiro gritou com a carabina numa mão 

enquanto acenava com a outra. 
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–Amém! – Eu gritei de volta. 

–Quando quiser aparecer para um café, eu moro naquela casa lá, ó. 

Perto das árvores. – Ele disse, apontando com a arma. 

–Sim senhor, um abraço! – Gritei, já entrando no taxi. 

–Era ele? – Perguntou o Cléssio. 

–Era. –Eu disse, mostrando a foto. 

–E para onde vamos agora? 

 –Cemitério Municipal. – Respondi. 

Minutos depois estávamos chegando em frente ao grande muro, 

imaculadamente branco do cemitério Pio XII. Cléssio parou o taxi 

em frente a uma mercearia chamada Santa Rita. Eu desci e pedi que 

me esperasse. Parei na entrada do cemitério. Entrei e fiquei algum 

tempo procurando o jazigo. Quando finalmente encontrei, era uma 

caixa de concreto, porcamente pintada de azul. Rezei um Pai Nosso 

pela alma de Alfredo. Fiquei ali por um tempo, em silêncio, ouvindo 

o canto dos passarinhos. O cemitério era bem tranquilo. 

Fiquei pensando naquela situação. O Guru existia, o Alfredo era re-

al. Eu mesmo havia presenciado aqueles dois nas caixas. Logo, era 

óbvio que Mara era real. Ela devia estar em coma em algum hospi-

tal. Mas eu não tinha certeza, embora todos os fatos apontassem isso 

como uma forte possibilidade. As últimas palavras de Mara para 

mim foram “Socorro”. O Mungo havia arrastado ela, e eu não sabia 

para onde. Talvez a tivesse matado. Mas eu não tinha certeza. Me 

sentia quites com Alfredo, mas em débito com Mara. Ela não me 
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saía da cabeça desde que havia saído da caixa, e após confirmar que 

Alfredo era real, me parecia muito provável que Mara também fos-

se. Senti uma tremenda urgência e ao mesmo tempo me senti impo-

tente. Mara ainda estava na caixa? Estaria morta? Eu não podia ficar 

sem saber. 

Voltei para o carro. Enquanto Cléssio dirigia e volta para o hotel, eu 

me peguei pensando em que situação curiosa, ter conhecido Alfredo 

numa caixa de aço e algum tempo depois, ir reencontrá-lo numa no-

va caixa, dessa vez de concreto. 

Fiz check out no Hotel e peguei o ônibus de volta para a capital. Ten-

tei dormir na viagem, mas eu só pensava em Mara. 

Quando cheguei em casa, casado da viagem, carregando minha mo-

chila com uma meia dúzia de roupas, dei de cara com Cabelinho 

dormindo no sofá. A poça de vômito fedida que estava em baixo 

deixava claro que ele tinha enfiado o pé na jaca no fim de semana. 

–Que manguaça hein? – Eu disse, sacudindo a cabeça dele pelos 

dreads. 

Cabelinho fez uma cara feia, contraiu os olhos e gemeu qualquer 

coisa incompreensível lá. 

Fui para meu quarto, sentei à escrivaninha e comecei a escrever no 

note o meu artigo. Eu inventei um monte de coisa lá, com base nos 

livros que levei e nem encostei, pois não tinha muito tempo a perder 

em burilar o artigo. 

Algumas horas depois, enquanto eu escrevia, senti uma estranha 

sensação ruim. Era a mesma sensação que eu tinha na caixa. A sen-
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sação que o Mungo me dava. Então, uma sombra cambaleante apa-

receu atrás de mim. Eu quase dei um grito, mas quando vi, era o 

Cabelinho. 

–Qual é brou? Tu viajaste? – Ele perguntou com o bafo horrível de 

pinga. 

–Cara… Nem te conto. Mas antes, faz o seguinte, toma um banho lá. 

Olha pra você, meu. Todo vomitado. Puta merda. 

–Falôôô… – Ele disse, saindo do quarto emborcado numa curva. Se 

trancou no banheiro e dali a meia hora voltou. Parecia mais acorda-

do. Mais disposto. 

–Pô, meu! Tu estás escrevendo essa porra aí ainda? – Perguntou 

apontando a tela. 

–Meu… Esquece o artigo. O que eu tenho para te contar é muito, 

muito louco, companheiro. 

–Calma. Antes eu que preciso te contar uma parada mega bizarra. 

Você não vai acreditar, véio! 

 –Tu comeste uma mulher. 

–Porra, fala sério, cara! Não é isso não, meu! 

 –Então alguém te comeu? – Eu perguntei rindo. Era engraçado co-

mo Cabelinho ficava puto quando eu zoava a virgindade dele. 

–Ah, não fode, porra. Calmaí. Calmaí que eu tenho que te contar 

isso… Quer cerveja? 
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–Quero. – Eu disse. Segui Cabelinho até a cozinha, onde ele abriu a 

geladeira e pegou duas latinhas. Jogou uma para mim. 

Enquanto eu tentava abrir a latinha, Cabelinho contava sua notícia 

bombástica. 

-Meu… Saí com a Cíntia… Muito foda a mulher, cara. Mó filé! Ela 

tem uma amiga que é super gostosa, cara. Tá ligado assim, Luana 

Piovani? Não, não… É tipo mil vezes mais gata. Ela é uma dentista 

lá. – Cabelinho contava em detalhes completamente dispensáveis 

sua noitada com a tal Cíntia e sua amiga gostosa. Aquilo me aborre-

cia tremendamente, pois eu precisava ficar esperando acabar a aven-

tura dele para contar minhas pesquisas em Cruzeiro pelo cara que 

não devia existir, mas que existia e estava morto. 

–Mas a questão é: Você comeu ou não comeu? 

–Veja bem…. Quase. Estou em vias de resolver isso. – Ele disse, 

meio sem graça entre goladas de cerveja. 

Eu comecei a rir. – “Em vias de resolver”? 

–Pô, meu, mas o lance não é esse não, cara. 

–Véio, conta logo essa porra que você quer contar que eu tenho que 

te contar uma parada também, porra. 

–Tá, tá. Se prepara que isso vai ser bizarro, meu cumpadi… 

–Conta logo porra! 
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–Então, tu sabes da tal gostosa que é amiga da Cíntia, né? Essa que 

eu falei que era tão gata que… 

–Sei, pô. Que que tem a dentista? 

 –Ela chama Priscila. É muito lindinha mesmo. Então a gente estava 

lá conversando no bistrô e tal, papo vai, papo vem, eu me liguei 

numa cicatriz que ela tinha no pescoço, tá ligado. 

–Hã! Continua. 

–Eu perguntei, assim, por curiosidade, né? Daí ela contou que sofreu 

um acidente de carro, ela e mais uns amigos. Eu já ia mudar de as-

sunto quando a Cíntia perguntou para ela de uma tal Mara, que es-

tava no carro no dia do acidente. A Priscila disse que ela ainda está 

em coma, meu! Lembrei de você na hora! 
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Capítulo 15 
 

 

Eu não disse nada. 

Apenas saquei do bolso a foto do seu Alfredo e joguei na mesa. Ca-

belinho pegou e olhou para minha cara sem entender. 

–Que isso? 

–É ele, cara. 

–O velho? 

–Isso mesmo. 

–Mas… Como assim? Como você achou ele? 

–Eu sabia a cidade dele, porque ele me falou lá na caixa. Fui atrás e 

investiguei até achar. – Eu disse. Cabelinho sentou com a foto na 

mão. 

–E ele está vivo? 
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–Não. Morreu. 

–Cara, não é possível… 

–Também acho, Cabelinho, mas como que você explica isso aí na sua 

mão? E a Mara? E o guru? 

–Não sei. Isso tudo é… Muito doido. E veja, ele parece mesmo o Ja-

ques Cousteau meio gordo. Bem como você descreveu. 

–Estou te dizendo, eu estive com este homem antes dele morrer, mas 

sei lá, não aqui. 

–Mas, e essa caixa? Onde é isso? 

–Não sei. Um lugar nem aqui, nem lá… – Eu disse, meio sem saber 

as melhores palavras para explicar o que eu sentia. Para meu espan-

to, Cabelinho emendou a minha frase com uma surpreendente verve 

poética: 

–…Há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo Ho-

mem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida 

de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a 

sombra, entre a ciência e a superstição; e se encontra entre o abismo 

dos temores do Homem e o cume dos seus conhecimentos. É a di-

mensão da fantasia. Uma região Além da Imaginação. – Ele disse, 

sorrindo com a foto do velho nas mãos. 

–Hã? – Eu fiquei bolado. 

–É a frase de abertura daquela série, tá ligado? Além da Imaginação. 

Eu pirava nessa série do Rod Sterling. – Ele disse. 
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Eu mal podia acreditar que alguém conseguisse guardar uma frase 

tão grande na memória após tanto tempo. Ainda mais com tanto 

THC nos miolos. Eu me lembrava da série, mas muito vagamente. O 

Cabelinho de vez em quando surpreendia com sua erudição, tão 

inesperada que parecia não encaixar nele. Mas era engraçado que a 

minha experiência na caixa, àquela altura, realmente me parecia 

mais um episódio de Além da Imaginação do que realidade. 

–Bom, e o que vamos fazer? – Perguntou ele. 

–Não sei. Quero ir lá ver a Mara. Será que á minha Mara? 

–Minha? – Ele disse sorrindo, enquanto fazia um coração de mãozi-

nha. 

–Modo de dizer, mané. – Eu disse, dando um tapa no coração de 

mãozinha dele. 

–Xonaaaaaado! – Ele murmurou para me irritar. 

–Vou dormir, meu. – Eu disse, indo para o quarto. Deixei Cabelinho 

rindo de mim na cozinha. 

Para variar, eu não pregava o olho. Meus pensamentos estavam to-

dos em Mara. O que teria acontecido com ela na caixa? Estava quase 

amanhecendo quando consegui tirar um cochilo, sem sonhos, vítima 

do cansaço. 

Quando o celular despertou sobre o criado mudo, eu mal tinha for-

ças para me levantar da cama. Levantei minha carcaça escovei os 

dentes, e fui até a cozinha fazer um café solúvel. 



 

 

154 

Philipe Kling David 

 

Eu estava tomando café comendo uns cream crackers quando o Ca-

belinho apareceu na porta. 

–Bora lá? 

–Lá onde? 

–No hospital, porra! 

–Eu, eu não sei. Tenho que ir para a redação. – Eu estava hesitante. 

Tinha medo de chegar lá e descobrir que a Mara em coma era a Ma-

ra da caixa. 

–Vamos que te deixo lá, no caminho pra Universidade. A gente pas-

sa no hospital, você dá uma olhada e a gente segue. – Ele disse. Eu 

não tinha argumentos para evitar, então, aceitei. 

Minutos depois estávamos no táxi seguindo em direção ao hospital. 

Cabelinho ia na frente, lendo num guardanapo as indicações dadas 

pela tal Cíntia. Ela havia passado o endereço certinho e número do 

quarto. 

–O quarto dela é o 515 ou 512, essa letra aqui está um garrancho do 

caralho. – Cabelinho me mostrou o papel. A escrita parecia egípcia 

de tão ruim de ler. 

–Nota-se que quem escreveu isso estava doidão. – Eu disse. Ele e o 

taxista riram. 

Minutos depois, chegávamos ao hospital. Após Cabelinho “desenro-

lar” nossa entrada como visitantes, na recepção do hospital, e con-

firmar que o quarto era na verdade o 215, fomos direto para lá. 
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Chegando no quarto, ao fim do longo corredor hospitalar de pare-

des brancas com uma faixa verde–água de fórmica no meio, encon-

tramos a porta fechada. Parei ali e hesitei novamente. 

–Travou? –Cabelinho perguntou. Eu estava tremendo. 

–É que… E se não for ela? – Perguntei. 

–Só tem um jeito de saber, meu chapa. – Ele falou, metendo a mão 

na maçaneta e então abriu a porta. 

O quarto estava na penumbra. Imediatamente quando entrei, não 

tinha ninguém no leito hospitalar. Mas o quarto não estava vazio. 

Assim que entramos, um homem enorme, parrudo, vestindo uma 

camisa jeans, com barba branca e cabelo grisalho, aparentando uns 

sessenta anos se levantou. Ele estava no sofazinho, ao lado da cama. 

Como Cabelinho entrou na frente, o homem levou um susto com a 

aparência de mendigo do meu amigo. 

–Quem são vocês? – Ele perguntou com ar de estranhamento. 

–Nós? Nós é… Fala para ele. – Disse Cabelinho, me dando uma co-

tovelada. 

–Nós somos amigos da Mara. – Eu falei. 

–Ah. Ele disse, e sentou novamente. 

Eu olhei para a cama vazia desolado. Eu sabia o que aquilo signifi-

cava. Ela não conseguiu. Havia sido morta pelo Mungo. 

–E cadê ela? – Perguntou o Cabelinho ao homem. 
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–O homem olhou para nós e disse: 

–Ela já volta. Os médicos a levaram para fazer uma nova tomografia. 

Aquilo me deu um alivio desgraçado, mas eu ainda estava tenso, 

não sabia quem era aquele sujeito, e nem se a Mara era a mesma. 

–O senhor é o… 

–Stênio. – Sou o pai da Mara. – Ele disse, apertando a minha mão. 

–Muito prazer, seu Stênio. Eu sou o Anderson. Esse é o Marcos, mas 

todo mundo chama ele de Cabelinho. 

–Nós só ficamos sabendo ontem. – Disse o Cabelinho enquanto 

apertava a mão do pai de Mara. 

–Pois é. – Ele respondeu. – Foi tudo muito rápido. Não deu para avi-

sar todo mundo. 

–Foi a Priscila que contou. 

–Sei. Ela estava no carro no dia do acidente. Escapou ilesa. Dizem 

que foi milagre. Os socorristas disseram que foi milagre a Mara es-

capar também… Mas pelo menos a Priscila acordou do trauma. Já a 

minha filha… 

–Confie em Deus, seu Stênio. – Disse Cabelinho dando uns tapinhas 

no ombro do homem. Eu até me espantei com aquela frase do meu 

amigo. Ele que era ateu até debaixo d´água… 

–E as outras pessoas do carro? – Perguntei. 
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–Viraram carne moída. – Ele disse, tentando disfarçar uma lágrima 

teimosa que queria escorrer. –Vocês não têm noção do que foi o aci-

dente. 

O homem se levantou e abriu a janela. 

–Seu Stênio, desculpa perguntar, mas tem quantos dias que ela está 

em coma? – Perguntei. 

Ele me disse sem pestanejar: 

–Vinte e Sete. 

Eu sabia que o tempo no mundo não era igual ao tempo na caixa. 

Tive uma vontade enorme de contar a ele que havia estado com a 

filha dele na caixa, mas ele pensaria que eu era um maluco, que es-

tava curtindo com a cara dele… 

–Mas de onde que vocês conhecem a Mara mesmo? – Ele perguntou. 

Eu não sabia o que dizer. O Cabelinho olhou pra minha cara com 

uma expressão de “vai contar?” 

–Nós estivemos juntos… – Eu disse, meio encabulado, tentando 

achar as palavras certas. Mas nisso, deu um barulho na porta e ela se 

abriu. Dois maqueiros traziam Mara. 

–Meu Deus! É ela! – Eu não consegui me conter. 

Ela estava bem machucada ainda. O rosto estava repleto de hema-

tomas escuros, decorrentes do acidente. Lembrei do rosto dela na 

caixa. Era perfeito, lindo, na caixa. 
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Enquanto os dois maqueiros, eu e o pai dela puxávamos o lençol 

emparelhado com a cama, afim de colocar Mara no leito, Cabelinho 

perguntou: 

–Ela ficou bem machucada, né seu Stênio? 

–É sim, mas é como eu disse a vocês. Foi um milagre sair viva. Vocês 

tinham que ver o carro. Virou uma maçaroca de aço e cacos de vi-

dro. 

Os maqueiros saíram e entrou a enfermeira. Ela colocou uma bolsa 

de soro na via presa ao braço de Mara, posicionou ele. Ela parecia 

dormindo, seu rosto exalava paz, apesar dos hematomas. A enfer-

meira regulou o fluxo de soro e saiu. 

–E o estado dela, seu Stênio? – Perguntou o Cabelinho. Acho que 

vendo que eu estava mais preocupado com ela na cama do que 

qualquer outra coisa, ele se encarregou de fazer as perguntas. 

–Está estável desde o primeiro dia. 

–Não tem previsão para ela sair do coma? 

–Não. O médico disse que ela pode acordar a qualquer momento, 

mas ele foi sincero com a gente. Disse que tem casos de coma natu-

ral assim que podem durar mais de trinta anos. A pessoa vai em 

coma até a morte. Ela vai ficar aqui no hospital até terminar a bateria 

de exames, depois, iremos montar uma estrutura lá em casa e leva-

remos para casa, onde será mais confortável para todos. 

O homem sentou-se no sofá e ficou ali, velando a filha. Eu estava em 

transe, com os olhos fixos nela. 
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Mesmo machucada ela era lindíssima. Mesmo machucada ela pare-

cia uma princesa. Cabelinho bateu no meu ombro de leve e apontou 

o relógio. Olhei a hora e já estava atrasado. Nos despedimos do seu 

Stênio, fomos embora. 

No elevador, enquanto descíamos para o térreo, ele perguntou: 

–E agora mané? 

–Não sei. – Eu disse. 

–Cara isso é muito louco. Muito louco. Ninguém vai acreditar… 

–Você não está pensando em contar isso para alguém né seu pirado? 

–Relaxa, Anderson. Não ia adiantar. Ninguém ia acreditar nisso. 

Nos despedimos na calçada do hospital. Cabelinho seguiu para a 

Universidade no Taxi e eu peguei um ônibus para a redação. 

Quando cheguei na redação, encontrei a Monique, a secretária, que 

me disse que minha mãe tinha ligado lá de Portugal. 

–Você não falou nada para ela, né? 

–Não, claro. Ela não sabe de nada. – Respondeu a Monique. 

Peguei o telefone da minha mesa e liguei. 

–Quem está? – Era a voz da minha mãe. 

–Oi Mãe. 
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–Ó teu puto dos infernos! Onde andaste que não te acho em lugar 

nenhum? 

–Eu estava… Viajando, mãe. – Eu disse. Eu escondi o meu acidente 

da minha mãe. Mas com as últimas investigações e pesquisas, havia 

esquecido das minhas ligações periódicas para ela. Minha mãe esta-

va totalmente preocupada comigo. 

–Tive um problema na casa. Precisei chamar o picheleiro às pressas 

para consertar. – Minha mãe e seus problemas domésticos. Era qua-

se sempre esse nosso assunto. Ela começava contando dos proble-

mas na casa, depois suas doenças, aí me fazia um monte de reco-

mendações e dizia que estava com saudades. A galera da redação 

achava legal quando eu ligava pra ela de lá, porque eu falava com 

sotaque português e todo mundo achava engraçado. Era natural pra 

mim e eu mal percebia que fazia isso. 

–Tive um pesadelo com você esses dias, meu filho. –Ela disse. Mas 

eu cortei o assunto. O sexto sentido da minha mãe era impressionan-

te. 

–Mãe, conheci uma gaja. 

–E que tal? É bonita? Como se chama? É do Brasil? – Minha mãe e 

sua turbina de um milhão de perguntas. Contei a ela de Mara. Disse 

que estava com ela quando ela sofreu um acidente, e que estava in-

ternada, em coma. 

–Pobrezinha. Vou rezar por ela, Anderson. 

Nos despedimos. Minha mãe fez mais mil recomendações, nos des-

pedimos mais duas vezes e finalmente desligamos. Eu sentia sauda-
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des da minha mãe. Estava juntando dinheiro para ir em Portugal 

para vê-la. Mas a vida no Brasil era muito corrida e eu havia desisti-

do de ir várias vezes. 

Durante o expediente, trabalhei no texto do centro de Yoga. Mas era 

difícil me concentrar pensando em Mara presa na caixa. Ela estava 

sozinha, com frio, no escuro… E o Mungo? Mil pensamentos ruins 

rondavam minha cabeça. 

As horas custavam a passar. Com o meu artigo atrasado, nem almo-

cei. Comi lá mesmo, um sanduba frio com suco de caju enquanto 

escrevia. 

Quando o relógio finalmente bateu cinco e meia, fui embora. Peguei 

o metrô como sempre fazia. Lotado. 

Encostei minha cabeça no vidro. Mara ainda estava nos meus pen-

samentos, quando fechei os olhos. Sentia o balancinho do metrô. 

Ouvia o som do metal raspando e a falação das pessoas. 

Então as vozes sumiram. O balancinho parou, e eu abri os olhos e 

não vi nada. Tudo escuro. 

–Puta que pariu! 
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Capítulo 16 
 

 

Não era possível que eu estivesse de volta naquele lugar. 

Eu estava sentado no metrô poucos minutos antes, e agora me en-

contrava deitado, no escuro. O que aconteceu? 

Tateei o chão e senti, com horror, a ponta dos meus dedos encosta-

rem na superfície estéril e gelada da caixa. Eu estava de volta a 

aquele lugar desgraçado. 

Levantei-me e gritei: Alôôô? Tem alguém aí? 

Nada. Apenas o silêncio aterrador ao qual eu já havia desacostuma-

do. 

Um pensamento invadiu minha mente: E se eu nunca saí da caixa? E 

se minhas lembranças do mundo externo fossem apenas ilusões? 

Pus-me a andar pela escuridão enquanto pensava na caixa. E se mi-

nhas memórias todas fossem falsas? E se agora eu estivesse naquele 

momento inicial, quando cheguei pela primeira vez na caixa? E se 

na caixa o tempo não existe e a realidade é apenas uma frágil ilusão 

como o reflexo na superfície de um lago, que se altera com a simples 

mudança do vento? 
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Lá estava eu, sozinho, no escuro, perdido em pensamentos e deva-

neios. 

–Alguém aí? Eeeei! – Eu gritava, mas nunca vinha resposta. 

Teria sido a Mara, o Guru, o seu Alfredo, tudo uma brincadeira 

mental em que me vi enredado? 

Então, para meu grande espanto, quando eu já gritava para cumprir 

minha obrigação, sem esperanças de resgate, ouvi uma resposta: 

–Socorro! – Era um grito longe, distante, tão fraco que pensei que 

talvez fosse o meu eco, ou uma ilusão auditiva. 

–Tem alguém aí? – Berrei a plenos pulmões. 

–Anderson! – Era a voz dela. Era Mara! 

–Maaaaraaaa! 

–Socorro!  – Ela gritou. 

Eu corri na direção da voz, não via a hora de abraçar Mara. 

Então ouvi um rugido assustador vindo da escuridão atrás de mim. 

As pesadas batidas estavam de volta. Era o Mungo. Ele devia ter me 

ouvido e veio para cima. 

Mara ainda estava longe, gritando por socorro. E o som das pesadas 

batidas do Mungo eram cada vez mais altas. Eu corri como pude, 
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mas fui atingido nas costas. Senti aquelas mãos enormes e frias me 

agarrando a garganta.  

O Mungo me levantou no ar como se eu fosse um brinquedo. O ar 

faltava. As mãos poderosas pareciam de pedra de tão duras e meu 

pescoço frágil foi lentamente esmagado. Antes de perder os sentidos 

sem ar, ouvi as risadas graves e baixas do Mungo. 

Então eu abri os olhos e me deparei com um monte de gente ao meu 

redor, me abanando.  Eu estava no chão do metrô, caído, todo des-

conjuntado. Eu demorei alguns segundos para entender. Eu ainda 

estava sem ar. Uma velha olhava na minha cara gritando: “Respira! 

Respira! ” 

Eu aspirei fundo. Meu pulmão se encheu de ar e me senti um pouco 

tonto. Tentei me levantar. Um homem disse que eu não podia levan-

tar até os médicos chegarem. Eu empurrei ele e levantei. Estava todo 

sem graça, com o vagão inteiro olhando para mim. O metrô estava 

parado na estação, com as portas abertas, esperando o resgate de 

emergência da estação chegar. O homem gritou para o condutor que 

estava junto à porta, segurando um radiocomunicador: 

–Ele acordou! Está tudo bem. 

O condutor apertou o botão que fez um barulhinho e disse – Q05. 

Q05 na plataforma três. 

Eu não fazia a menor ideia do que era o tal do Q05, mas fosse o que 

fosse, certamente tinha a ver comigo. Limpei minha blusa suja. Eu 

estava vomitado. Pedi licença meio sem graça e em silencio as pes-

soas me deixaram passar. Eu saí na plataforma sem saber que esta-

ção era aquela. Queria sair dali o mais depressa possível. 
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“Que vergonha, meu. ”  – Pensei. 

Saí do metrô em meio a uma muvuca enorme de gente. Ali eu pe-

guei um taxi, o primeiro que passou e mandei seguir em direção à 

minha casa. 

Enquanto o taxista dirigia, tentando puxar assunto de futebol, eu só 

tinha em minha mente aquela sensação horrível do Mungo me es-

trangulando. Teria sido um delírio? Um sonho? Eu tinha voltado lá? 

 Eu não sabia. Estava chovendo uma garoa fina como quase sempre 

acontecia naquela hora, e olhei as gotinhas escorrendo no vidro do 

taxi. 

–Você passou mal e desmaiou. – Disse o Cabelinho, quando eu con-

tei a ele, enquanto estendia minha toalha de banho na área de servi-

ço. 

–Sim… Mas quem me garante que eu não voltei na caixa? Ouvi a 

Mara! Ela estava gritando socorro. – Eu disse, a caminho da sala. 

–Hummm. Nunca saberemos. – Ele disse. – O que você comeu no 

almoço? 

–Eu pedi um sanduba com suco de caju. 

–Ah, então foi isso. Você passou mal. Aquele sanduba do Gomes é 

uma merda. A última vez que eu comi me deu um piriri de três dias. 

–E como foi que eu estava sem ar? 
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–Sei lá, pô. Vai que você vomitou dormindo, e aspirou o vômito, 

acabou sem ar, aí desmaiou. Ou isso ou pode ter tido um ataque epi-

lépticos. Né? 

–Epilepsia? Eu não tenho isso. 

–Não tinha, você quer dizer. Depois da batida no acidente, podem 

ficar sequelas que demoram a aparecer, meu camarada. 

–Ou… Vamos dizer que eu vomitei e desmaiei, como você sugeriu. 

E se nisso eu fui parar na caixa? Se em coma eu fui, por que diabos 

desmaiado eu não iria? 

–É… – Disse Cabelinho coçando o queixo. – Até que faz sentido. 

Ficamos algum tempo em silêncio contemplando o quadro do 

Jimmy Hendrix que o Cabelinho tinha pendurado na parede da sala 

da nossa república, para decorar o “apertamento”. Então meu amigo 

quebrou o silêncio com novas perguntas. 

–E a Mara hein? 

–Ela gritava socorro. – Eu disse. 

–Não, pô. A Mara lá no hospital, Mané! 

–Ah, sim. 

–Bem que você falou que ela era gata. Ela está meio amarrotada, 

mas você tinha razão, Anderson. O pai dela é gente boa, né? 
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– Gente boa sim. – Eu disse. Cabelinho estava acendendo o baseado. 

Deu uma tragada e disse com aquela voz entupida: 

–Será que ela vai acordar naturalmente… Tipo você?  – Depois sol-

tou a fumaça densa e fedida. 

–Abre a janela, pô. Tu vais catingar a casa toda, caralho. – Eu disse, 

levantando para abrir a janela. 

Enquanto eu abria, vi os carros lá em baixo, tudo engarrafado. A 

perfeita visão de São Paulo na hora do rush. Senti o vento gelado no 

rosto, com cheiro de fumaça de carro. Pensei na pergunta de Cabeli-

nho e em como aquela pergunta não havia saído da minha cabeça o 

dia todo. 

–Eu gostaria. Mas não sei se ela vai conseguir. 

–Como que foi que você saiu mesmo? Conta outra vez? 

–Cara eu vi um poste… – Eu comecei a contar e nisso, Cabelinho se 

escangalhou de rir.  

–Que foi, seu merda? 

–Lembrei do tal Guru de fraldão com um… hahahahaha… Guarda–

chuva…. hahahahaha. É muito escroto isso, cumpadi. 

–Mas foi assim. Eu vi o poste falhar. O Mungo vinha para cima de 

mim, aí eu agarrei no poste e levei um choque. Acordei na cama do 

hospital. 

–Tá ligado que isso aí é tudo simbólico, né Anderson? 
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–Estou, meu. Mas o Guru, véi. O Guru estava lá mesmo. Aquele do 

livro. 

–Cara… Deixa eu te falar um lance. Calmaí. – Cabelinho deu mais 

uma tragada no cigarro. Tive que esperar ele ficar segurando a fu-

maça e depois soltar, para cima, como uma locomotiva Baldwin 

1874. – …Muito louco, bicho… Então, o lance é: Se o Guru apareceu 

pra você, ele pode aparecer pra ela, tá ligado? E aí ele salva ela, tipo 

salvou você, meu. 

–É… Eu não tinha pensado nisso. – Eu disse, saindo da janela e sen-

tando no sofá. 

–A gente só tem que… Achar o Guru, meu. Daí a gente convence ele 

de ir lá na caixa e salvar ela. – Falou Cabelinho. Mas então, ele olhou 

para a brasa do cigarro e perguntou: Mas como vamos achar esse 

“caboco”? 

–Cara, não sei, mas essa ideia é boa. Se a gente não fizer nada, tem o 

risco de ela acabar morrendo na caixa. A caixa está lá, seja onde for, 

encolhendo dia a dia. Se não agirmos rápido… 

–Isso sem contar o tal do monstro lá que a essa altura pode estar 

comendo ela no sentido literal ou figurado. – Riu Cabelinho. Eu não 

achei nenhuma graça naquela brincadeira. Ele viu isso na minha ca-

ra. 

–Foi mal aí. 

–Seu merda! 

–Opa! 
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–Olha, acho que um jeito de achar o tal do Guru é indo com o livro 

lá no centro Rasmann Yôga, que está anunciando no jornal. Vou ver 

com a Monique quem é o chefe lá e converso com ele. 

–Mas tu vais contar o lance da caixa? 

–Sei lá… Se der pé eu conto. 

–Cê que sabe, mas ele vai achar que você saiu do hospício, não da 

caixa. – Cabelinho disse, se levantando e pegando a mochila, uma 

velha mochila toda carcomida, que na verdade, era uma antiguida-

de. Aquela era uma mochila da FEB, usada na Segunda Guerra, que 

o Cabelinho tinha comprado num Brechó de antiguidades lá no 

Itaim por uma fábula de dinheiro. 

–Vai aonde? 

–Vou no cinema com a Cíntia. Sabe como é… 

–Sei. Sei. Vamos ver se agora tu comes, né? Porque esse zero a zero 

de vocês está parecendo até o treino do Íbis, aquele time que nunca 

ganha. 

–Não fode. Se eu comer vou trazer a calcinha de troféu. – Cabelinho 

disse, fechando a porta. 

–Aí eu vou colocar numa moldura ali na parede! – Gritei. Ouvi Ca-

belinho rindo no corredor. 

Lá estava eu sozinho novamente. Eu havia saído da caixa, mas a cai-

xa não havia saído de mim. Eu estava obcecado com a caixa nos 
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meus pensamentos de forma quase permanente. Tinha que dar um 

jeito de tirar a Mara de lá.  Se eu saí ela poderia sair também. 

Peguei o telefone e liguei para a Monique. Minutos depois ela me 

ligou de volta com o telefone de um tal Serge Bachelet, o dono do 

Rasmann Yôga. 

Telefonei para o tal do Serge.  

Na primeira vez que liguei, chamou até cair a ligação.  Mas eu insis-

ti, e então uma voz com indefectível sotaque francês atendeu. 

–Pois não? 

–É o Serge? 

–Sim.  – Ele respondeu do outro lado da linha. 

Eu me apresentei, disse que era o repórter do jornal. Contei a ele que 

havia pego uns livros para escrever sobre a Yoga e coisa e tal, e num 

deles, um livro de capa branca, havia numa pagina central a foto de 

uma meia dúzia de Gurus indianos. 

–Sadduhs. – Ele me interrompeu. 

–Isso mesmo. – Eu disse. Pedi desculpas e retomei. Eu disse que ha-

via um, que eu tinha visto, num sonho. Eu havia falado com ele. O 

tal Serge pareceu, não se importar nem um pouco com o fato de eu 

ter sonhado com aquele sujeito da Índia, mas tudo mudou quando 

eu disse que ele estava sob um poste de luz, segurando um guarda–

chuva. 
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–Paraplouie? 

–Hã? 

–Um guarda–chuva? Você disse um guarda–chuva? 

–Sim… – Eu falei. 

–Onde você está? – Serge Bachelet parecia ter ficado tenso, nervoso. 

–Estou em minha casa… 

–Venha para cá, rápido! – Ele disse, aflito. 
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Capítulo 17 
 

 

Eu confesso que na hora tudo parecia meio confuso e eu não entendi 

bem porque o francês queria me ver tão tarde, e qual a tamanha ur-

gência. 

Como naquele ano as coisas na minha vida não eram das mais co-

muns, resolvi parar de me perguntar tanto e seguir meus instintos. 

Fechei a janela e vi que acima dos prédios que praticamente oculta-

vam a minha visão em qualquer direção, eu podia ver o reflexo as-

sustador e os trovões ameaçadores que anunciavam uma chuva tor-

rencial daquelas. 

Fui até a cozinha e peguei a lanterninha de emergência, que eu tinha 

comprado outro dia no camelô da Santa Ifigênia. Quando dava esses 

temporais, era normal a luz acabar. 

Peguei minhas tralhas, liguei para o teletaxi que tinha ponto duas 

quadras da nossa república e minutos depois, eu estava dentro Fiat 

Elba novinho em folha. Foi eu entrar e começaram os pingões a me-

tralhar o teto do carro. 

– Carrão, hein? – Comentei com o motorista. 

– Pois é, a cooperativa está investindo. – Ele disse. 



 

 

 173 

 

Orientei ao taxista o melhor caminho para chegar ao Rasmann Yoga. 

No meio do caminho fomos surpreendidos por uma chuva torrenci-

al. A garoa fina do final da tarde gradualmente se transformava 

num monstro negro, barulhento e vomitador de raios.  A chuva caía 

sem piedade sobre a capital paulista. 

Não tardou, estávamos presos num grande congestionamento, perto 

da Marginal Pinheiros. As ruas começavam a alagar. Desesperados, 

motoristas subiam com os carros na calçada, outros davam ré em 

plena avenida e seguiam pela contramão. 

–Mas que merda hein? – Eu comentei vendo o céu clarear num re-

lâmpago azulado. 

–Todo ano é a mesma coisa… Chega esta época, os bueiros entopem, 

o esgoto transborda, a cidade para. Entra ano, sai ano, é a mesma 

coisa. –Falou o motorista, com sotaque cearense. 

Enquanto estávamos no carro, sem nada para fazer, começamos a 

bater papo. 

–O senhor está aqui em São Paulo faz tempo? 

–Sete anos. – Ele disse, limpando o embaçado do vidro do Elba com 

uma flanela laranja típica. 

–É bastante tempo.  – Eu respondi. 

–Mas o senhor… Tem sotaque estrangeiro, né? – Ele perguntou. Eu 

me surpreendi com sua pergunta, uma vez que eu sempre achei que 

não tinha sotaque, e falava o português do Brasil como um legítimo 

paulista da gema. 
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–Pois é, sou brasileiro, mas vivi em Portugal muito tempo. 

–Ah, sei como é. A gente sai do lugar, mas o lugar nunca mais sai da 

gente. – Ele falou. Aquela frase foi como um choque na minha cabe-

ça. A frase que me lembrava da caixa. Então, me peguei com os pen-

samentos voltados para aquele lugar maldito, quando fui interrom-

pido pela voz do motorista novamente. 

–Já estou vendo que o senhor voltou para lá! 

–Hã? – O motorista era vidente? 

–É que eu falei lá do estrangeiro e o senhor ficou aí, pensativo… 

Com esse semblante meio triste… Eu sei como é. Deixou um amor lá 

do outro lado, nénão? –Ele perguntou. Me intrigou como tudo que 

ele dizia parecia tão logicamente encaixado na minha situação. 

–É verdade. Deixei. 

–Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Conselho, como mi-

nha maínha já dizia, se fosse bom, todo mundo vendia, mas eu vou 

lhe dizer o que eu penso: Volta lá! 

–Que? 

–Volta, meu filho. Vai atrás do amor, porque a gente nunca sabe se o 

amor acontece mais de uma vez na vida da gente. Tem pessoas que 

são abençoados com vários amores na vida, mas tem gente que pas-

sa pela Terra sem nenhum. Se você deixou um amor lá do outro la-

do e está sofrendo aqui, pode ter certeza que ela deve de estar so-

frendo lá do outro lado. 
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–É… Sábias palavras, meu amigo. – Eu disse. 

–Como que é o nome dela? 

–Mara. 

–A minha é Romilda. 

–Romilda? 

–Pois é. Nome feio do caramba, né? Mas ela está lá. É professora em 

Santa Quitéria. Eu vim, mas meu coração está lá com ela. Ano sim, 

ano não, eu vou lá ver ela. 

–Bacana. – Eu respondi, enquanto pensava como devia ser Santa 

Quitéria no Ceará. 

–Santa Quitéria fica perto de onde? 

–Rapaz… Santa Quitéria fica longe de tudo, mas é mais perto de Hi-

drolândia, sabe? 

–Ah, Hidrolândia. Já ouvi falar. –Eu respondi, meio sem graça. A 

verdade é que nem fazia ideia que existisse uma cidade com este 

nome curioso no sertão. 

–Acho que agora vai andar. – Ele disse, enquanto buzinava para os 

motoqueiros que se aglomeravam na frente do taxi. 

Os caminhões passavam pelos bolsões de água, lançando chafarizes 

de água barrenta para todas as direções e a cidade parecia cada vez 

mais caótica. 
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Eu encostei a cabeça no apoio do banco. Estava cansado. Na confu-

são, não havia me alimentado direto. Percebi o quanto estava com 

fome pelo ronco repentino do meu estômago. 

Eu fechei os olhos e disse a ele: 

–Se o senhor achar um caminho melhor, mete bronca tá? 

Mas ele não me respondeu. Eu achei aquilo meio grosseiro e quando 

me inclinei para falar com ele, estava tudo escuro. 

–Ah, tá de sacanagem! 

Botei a mão no chão. Gelado. A escuridão. O cheiro de guardado 

permanente que o lugar tinha. 

Eu estava de volta na caixa. 

Eu estava, não sei como, sentado no chão da caixa. Num minuto eu 

estava no taxi. No minuto seguinte eu estava na caixa. 

Levantei-me em silêncio, ainda lembrando claramente do meu últi-

mo encontro com o Mungo. Quando voltei para a caixa pela última 

vez, eu havia gritado feito um imbecil, atraindo o Mungo. 

Eu não estava disposto a dar uma nova chance do Mungo me esgoe-

lar, de modo que andei em completo silêncio na escuridão. Então me 

lembrei da lanterna. 

Eu meti a mão no bolso e para meu espanto e felicidade suprema, 

estava lá! Saquei a lanterna e apontei para baixo. Eu agora via o chão 
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metálico da caixa com perfeição. Ele era bem polido e eu podia até 

me ver refletido nele. 

Apontei para cima e vi o facho de luz sumir sem iluminar nada. Era 

apenas uma escuridão sombria vinda do nada, que parecia querer 

me engolfar. 

A lanterna me dava uma boa sensação de segurança. 

Apontei para a frente e para os lados, mas a parede devia estar tão 

longe que não se via nada além do faixo luminoso penetrando o va-

zio. 

Assim, mirei o foco em quarenta e cinco graus e saí andando, em 

busca da parede. 

Caminhei durante um longo tempo, até que notei que o brilho da 

luz começava a amarelar. 

–Caralho de pilhas chinesas! – Me odiei por não ter comprado pilhas 

de boa qualidade naquele dia. 

Apaguei a lanterna afim de economizar nas pilhas. 

Andei durante vários minutos, em completa escuridão, acendendo a 

lanterna sempre que eu achava que havia algum risco de topar com 

o Mungo. 

Então eu via que não havia nada, desligava e seguia adiante. 
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Continuei a andar, andar e andar, até que quando eu acendi a lan-

terna novamente e dei uma geral, vi que estava perto duma quina. A 

quina de aço estava há uns vinte e dois metros à frente. 

Enquanto eu me dirigia para a quina, fui iluminando algo que me 

chamou a atenção. A princípio eu não tinha visto, porque estava na 

zona de penumbra do facho de luz, e a lanterna já estava bem fraca. 

Chegando cada vez mais perto eu finalmente reconheci. Era uma 

pessoa deitada. 

Pensei que fosse a Mara, mas logo que comecei a me aproximar, 

percebi que não era. Era um homem. Estava deitado, de costas para 

mim. Talvez estivesse morto. Me aproximei com cuidado. 

Com a lanterna, iluminei ao redor. Ele estava meio sujo. As calças 

estavam manchadas de fezes. O cheiro era de amoníaco puro. 

Eu fiquei parado, com a luz nele por uns minutos, tentando deter-

minar de longe, se ele estava respirando ou não. 

–Ei, você! – Eu sussurrei. Não queria chamar a atenção do Mungo, 

nem matar o sujeito de susto. 

O sujeito não respondeu, mas reagiu de um jeito estranho. Se enco-

lheu tremendo, em posição fetal. A mão tampando a luz que entrava 

na cara. Estava tão emboladinho junto ao canto da parede que me 

lembrou os mendigos que dormiam encolhidos, junto às portas de 

aço da Avenida Paulista. 

Resolvi tentar novamente: 

–Ei, moço! Você aí! 
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O sujeito então virou a cabeça para mim. Eu vi um semblante magro 

e pálido, uma expressão de total desamparo e pavor. Os olhos eram 

duas bolinhas contraídas pela fraca luz da minha lanterninha do 

Paraguai. O sujeito não disse nada, apenas gemia, como um morto–

vivo. 

Eu dei dois passos para trás, porque a imagem era aterradora. Ele 

gradualmente se esticou e se levantou, ainda trêmulo. Esticou aque-

les braços magros e veio na minha direção. 

–Para! Para! – Eu gritei. Mas foi inútil. 

O sujeito avançou para cima de mim urrando, desesperado. Parecia 

um louco. Eu saí correndo, com um cagaço filho da puta daquele 

sujeito. Achei que fosse me atacar. Ele estava tão debilitado que foi 

fácil correr dele. Imaginei que talvez ele estivesse há muito tempo 

na caixa. Estava nas últimas. Era um pálido reflexo de humanidade. 

A caixa o tinha transformado num bicho, numa criatura do pesade-

lo, como havia feito comigo antes. 

“Ele deve ter enlouquecido aqui.” – Pensei. 

Continuei a correr, tentando me distanciar do homem horrível. En-

tão, para meu desespero, o tempo com a lanterna ligada cobrou seu 

alto preço. As pilhas alcalinas chegavam ao fim. 

Eu estava de volta na completa escuridão. Felizmente havia corrido 

bastante e estava esbaforidamente longe do lugar onde encontrei o 

louco. 
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Continuei andando apressado, enquanto pensava como havia ido 

parar na caixa. Eu estava no taxi, e de uma hora para outra, apareci 

na caixa. Aquilo era muito estranho.   

De uma coisa eu tinha certeza, eu não havia voltado para a minha 

caixa. Eu devia ter voltado para uma caixa aleatória, era ” a caixa da 

vez” e essa devia ser a do louco. Talvez ele tivesse avançado para 

cima de mim para pedir ajuda. Ou talvez na esperança de me devo-

rar. Devia estar tão faminto quanto eu, ao ponto de perder o juízo. 

Ele devia ter pensado que eu era um bombeiro ou algo assim e que 

estava lá para resgatá-lo. Eu talvez agisse da mesma forma se desse 

de cara com um homem com uma lanterna no escuro da caixa. 

Mas eu precisava esquecer o maluco por um minuto e precisava me 

concentrar no fato de que eu havia voltado para a arapuca. Se eu 

havia voltado, talvez houvesse um jeito de sair novamente. 

Acionei a lanterna e ela acendeu. Mas o brilho ia rapidamente enfra-

quecendo, me obrigando a poupá-la de todo jeito. 

Eu estava bem cansado de tanto correr do maluco, e sentei por um 

minuto no chão frio. A respiração era ofegante e minha garganta 

queimava. Eu cuspi uma saliva grossa e limpei o suor da testa. 

Como eu ia falar com o francês agora? Estava de volta naquele in-

ferno maldito. E com o maluco. Aquilo me deixava duplamente 

aborrecido, porque eu sabia que se o maluco estava na caixa, certa-

mente aquela não era a caixa da Mara. 

Meus pensamentos foram para o beleléu quando ouvi pas-

sos rápidos vindo na minha direção. Eu sabia que o que quer que 

fosse tinha visto o brilho da lanterna. Senti um medo horrível no 
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meu coração. Tinha alguma coisa vindo para cima de mim e eu po-

dia ouvir pelo som. Talvez fosse o maluco canibal. Ou pior, talvez 

fosse o Mungo. 

O som aumentava gradualmente. 

Quando achei que estava bem perto, saquei a lanterna apontei e li-

guei. 

Imediatamente eu iluminei uma coisa monstruosa que devia ter per-

to de três metros de altura. Era um bicho horrível, peludo e preto, 

que tão logo a luz o atingiu, soltou um grunhido gutural, tentando 

tampar os olhos vermelhos dilatados com o enorme braço que pare-

cia o de um macaco gigante. 

Eu me espantei e caí no chão de susto com tamanha visão assusta-

dora. 

–Santo Deus!  Que porra é essa? – Foi só o que eu disse, antes de 

sentir uma mão me agarrar pelo pescoço e puxar para trás. Temi que 

fosse o louco canibal me agarrando e dei o maior grito que eu jamais 

dei na vida. 

Então eu abri os olhos e vi a cara assustada do cearense. 

–Calma! Calma! – Ele gritava. 

–Ai meu Deus! Eu voltei! Eu voltei! – Eu gritei de felicidade. Percebi 

então que estava deitado no banco do taxi. O motorista havia para-

do num posto de gasolina, e tinha uns três frentistas trepados no 

banco, me segurando. Haviam colocado uma compressa gelada na 

minha testa, e o motorista me abanava. 
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Me levantei sem saber o que estava acontecendo. 

–Eu… Desmaiei? – Perguntei a ele. 

–Ah! Ele voltou, gente. Salve meu Pai Eterno! – Disse o motorista 

fazendo o sinal da cruz.  E emendou: – Tive medo que o senhor 

morresse. Nunca ninguém morreu no meu taxi, “credo em cruz”! 

–O senhor está se sentindo bem? Quer que a gente chame o SAMU? 

– Perguntou o frentista. 

Notei que eles estavam com um rolo de papel higiênico limpando o 

sangue do meu nariz. Concluí que devia ter batido a cabeça no ban-

co ou algo assim quando desmaiei no taxi. Lá fora, o posto estava 

cheio. A chuva piorava e os carros entravam no posto para escapar 

da água que já lembrava uma enchente. 

–Não, eu estou bem. – Respondi. 

Paguei a corrida até ali. O motorista me disse que não tinha como 

sair do posto, até que a água baixasse. Estava todo mundo ilhado, de 

modo que fui para a parte mais lotada do posto, que era a loja de 

conveniência. Ali as pessoas assistiam na Tv que estava saindo do ar 

de meia em meia hora, as últimas notícias sobre o aguaceiro em São 

Paulo. O caos na metrópole era generalizado. Havia desabamentos e 

rios transbordavam no interior. Árvores obstruíam avenidas, pesso-

as morriam afogadas era uma tragédia que se abatia periodicamente 

sobre a cidade. 

Fui até o banheiro e lavei o rosto. Me olhei no espelho. O nariz ainda 

tinha restos de sangue parcialmente coagulado. Limpei enquanto 
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me lembrava da horrorosa criatura iluminada com a lanterna. Pe-

guei ela do bolso e olhei. 

–Boa menina… – Eu disse. 

Saí dali direto para a loja, onde comprei pilhas de qualidade e colo-

quei na lanterninha. 

Enquanto esperava, não havia muito a fazer. Pedi um cheesburguer, 

um refri e sentei numa das mesinhas que eram reservadas a quem 

estivesse consumindo. 

Ali eu esperei ansiosamente as águas baixarem, coisa que levou cer-

ca de duas horas até de fato acontecer. Nesse meio tempo, comprei 

também o jornal li todinho. 

Quando a água baixou, o posto foi lentamente se esvaziando, e senti 

uma mão pesada atingir meu ombro. Era o motorista. 

–Se o senhor estiver interessado, posso terminar sua corrida antes de 

encerrar o expediente. – Ele disse. 

Eu topei. O motorista agora mal falava comigo. Estava bem mais 

desconfiado. Talvez estivesse com medo de que eu tivesse outra 

“crise”.  Tentei puxar assunto, falar da chuva, mas ele parecia arre-

dio. Coitado, talvez tivesse pensando que a “crise” se deu porque eu 

não aguentei de saudade que ele provocou com seu papo de deixar 

uma mulher amada “do outro lado”. 

Ele parecia incrivelmente aliviado quando me deixou na porta do 

instituto Hasmann Yoga. Paguei um extra pelo auxílio. 
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A rua estava às escuras, e me senti muito esperto de ter trazido a 

lanterninha comigo. 

O instituto era numa casa antiga, que possuía um grande jardim na 

frente, com árvores antigas e frondosas. Aquilo deixava o lugar ain-

da mais sombrio. Como a campainha não funcionava, me restou ba-

ter palmas, o que não adiantou lhufas. Meti a mão na boca e assoviei 

alto. Após alguns assovios, vi a portinha se abrir lá no final do jar-

dim.  O francês veio com uma lanterna na mão e um guarda–chuva 

antiquado na outra. 

O francês parou no meio do Jardim, e perguntou: 

–Que é? 

–Sou o Anderson! Nos falamos no telefone! 

–Ah, sim. – Ele disse. E então se aproximou mais. 

Ele ficou uns três minutos só desenrolando a enorme corrente com 

cadeado naval do portão. Era desajeitado, porque precisava segurar 

a lanterna, o guarda–chuvas e um molhe de chaves que parecia o de 

São Pedro. Ao nosso redor a chuva voltava a cair inclemente e os 

raios ainda iluminavam o céu. 

–Noite ruim, né? 

–Nem me fale! – Ele gemeu com aquele sotaque de cozinheiro de 

restaurante caro. 

Serge abriu o portão e eu entrei. 
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–Vamos vamos! – Ele disse, correndo entre as poças enquanto ga-

lhos caíam das árvores sobre os nossos guarda–chuvas. 

Serge buscou uma toalha para que eu pudesse me secar. Enquanto 

ele não voltava, admirei o lugar cheio de livros e prateleiras antigas 

com pequenos bibelôs antigos. Alguns eram de latão e brilhavam 

ante a luz bruxuleante das velas que iluminavam a sala.  

–Obrigado! – Eu disse a ele quando Serge me deu a toalha, quanto 

isso ele recolhia meu guarda–chuva para colocar na área. 

Ele voltou com uma xícara de café fumegante, e me estendeu. 

–Ah! – Que cheiro bom, eu disse. 

Serge era direto, e me apontou o sofá. 

Sentei no grande sofá de couro. O ambiente iluminado pelas velas 

parecia sombrio e um pouco assustador.  Serge Bachelet sentou-se 

numa poltrona também de couro, que estava de frente para o sofá. 

–Então… – Ele disse, inclinando o corpo na minha direção, esten-

dendo a caneca dele no ar. 

–Então? 

–Você disse no telefone que teve um episódio de “ausência”… 

–É… Podemos dizer que sim. – Respondi meio sem graça. Talvez ele 

estivesse me vendo como um doido. 

–E nesse episódio estava numa caixa, né? 
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–Isso. 

–E viu um sadduh. 

–Exato, debaixo de um poste, com uma fralda e um guarda–chuva. 

Eu tenho inclusive o livro… Está aqui comigo. – Eu disse, pegando a 

mochila encharcada. Tirei o livro do plástico e abri na página mar-

cada. Serge pegou uma vela e iluminou a página do livro. Ali estava 

ele. 

–Este? – Ele perguntou apontando o Sadduh. 

–Sim. Esse cara. Ele estava debaixo de um poste, em posição de ló-

tus. Olha, eu sei que parece loucura, mas… 

–Certo. Espere. Espere. Deixa eu fazer uma pergunta. – Ele me cor-

tou. 

–Sim? – Perguntei, já certo de que ele me achava um maluco deliran-

te. Eu estava ansioso para contar sobre minhas descobertas com o 

velho Alfredo e Mara… 

–Depois disso, depois que você voltou. 

–Sim, o que que tem? 

–Você desmaiou ou teve alguma nova ausência? 

–Tive. Como você sabe. 

–Seu nariz já sangrou alguma vez? 
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–Hã? O senhor está me assustando. Como o senhor sabe isso? 

–Sim ou não? – Ele estava aflito, me pressionava. 

–Sim, sim! – Eu disse. 

–Então isso quer dizer que você está prestes a morrer! – Ele senten-

ciou, fechando o livro num estrondo. A luz da vela iluminou seu 

rosto de forma assustadora e eu tremi no macio sofá de couro. 

–Hã? Como assim? 

–Você tem que voltar para a caixa! E depressa. Resta pouco tempo 

para você aqui! – Ele disse, apontando o dedo para mim.  

Então lá fora um raio estourou. 
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Capítulo 18 
 

 

–Mas, mas o que o senhor quer dizer com isso de que eu vou mor-

rer? – Perguntei, estarrecido. Serge parecia completamente convicto 

do que ele dizia. 

O velho francês deu uma golada na bebida fumegante, antes de lim-

par a garganta. 

–Anderson, você não é o único que já esteve na caixa. A maioria das 

pessoas que vão para lá nunca mais retornam. Os poucos que con-

seguem encontrar o caminho de volta, retornam sem memórias do 

que passaram na caixa. 

–Então, o senhor sabe? –Questionei surpreso. 

–Sei, mas são muito poucos os que sabem. 

–E o Sadduh? 

–O nome dele é Paddresh Vassal. Ele está em transe, sem comer nem 

falar há quase duas décadas. 

–Mas… Eu falei com ele. 



 

 

 189 

 

–Eu sei, você disse no telefone. De alguma forma, você se conectou 

com Vassal do outro lado, na caixa. 

–Mas, professor Serge, e as pessoas que estiveram comigo na caixa? 

Eu deixei Mara lá. 

–Há poucas esperanças para ela, Anderson. – Ele disse, levantando-

se. 

Serge levantou-se em silêncio da poltrona e andou até a estante de 

livros, onde se encostou, perto de uma vela. Com ela acendeu um 

incenso. Eu não tirava os olhos do homem, que tinha cerca de seten-

ta anos, cabelos compridos presos num rabo de cavalo e barba bran-

ca. Ele era bem forte para a idade que tinha, e vestia uma bata bran-

ca de mangas compridas. Eu não sabia o que dizer, já que tudo pa-

recia muito confuso. Foi Serge que interrompeu meus pensamentos. 

–Por acaso o seu nariz já sangrou? 

–Já… Hoje. 

–Resta pouco tempo, Anderson. A Caixa quer que você volte para 

ela, e está tentando te arrastar para lá novamente. 

–A caixa? Quer dizer que a caixa tem vontade própria? 

–Eu sei lá? – Ele falou, com tanta franqueza que chegava a parecer 

grosseria. Deu mais uma golada no café e então continuou. –O que 

eu sei é que pessoas que já saíram da caixa dessa maneira começa-

ram a gradualmente ter episódios de retorno a ela. Os episódios são 

assim, começam e vão se tornando cada vez mais comuns, a pessoa 

sangra pelo nariz, e gradualmente, isso produz hemorragia no lobo 

frontal a morte se dá por hemorragia cerebral. 
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–Mas… Eu, eu não posso voltar para lá. 

–Não há outra solução, Anderson. Quer dizer, haver, até há. Um tiro 

na cabeça, por exemplo. Se você morrer nesta realidade não irá para 

a caixa. 

–Essa não parece uma solução muito aprazível. – Eu disse tentando 

ser engraçado, como geralmente eu fazia quando estava realmente 

nervoso. 

–Do mesmo modo, ao morrer na caixa, sua existência aqui chega ao 

fim. 

–Tem que ter uma saída, professor. E se eu procurar o indiano? Ele 

entrou na caixa de algum jeito. 

–Impossível. Paddresh como eu te disse, está “fora do ar” há déca-

das. E mesmo que na remota hipótese de ele despertar, o que te leva 

a crer que conseguiria em pouco tempo aprender todo o conheci-

mento necessário para realizar o tipo de imersão profunda que ele 

realiza? Ele passou a vida inteira estudando para fazer isso. 

–Mas não tem solução senão voltar para a caixa e esperar a morte? 

–Não há o que fazer, Anderson. Sinto muito. 

–Como o senhor pode ter tanta certeza disso, professor? 

–Eu estive lá. – Ele respondeu, secamente. 

–O que? – Eu estava atônito. –Como foi isso, professor? 
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 –Foi nos anos cinquenta. –Ele disse, voltando para a poltrona. – Em 

1954 eu trabalhava como oficial militar na Argélia. Era um período 

conturbado, onde o presidente Ahmed Ben Bella liderava a tentativa 

de independência. Eu participei do atentado contra ele em Trípoli e 

na ocasião, acabei sendo baleado. Veja. – Disse ele, levantando a ba-

ta. Vi uma horrível cicatriz de queimadura em seu peito. 

–Nossa! 

 –Passei diversos dias em coma. Eu estive na caixa. –Ele disse, segu-

rando a caneca com as duas mãos. 

–Mas como você saiu de lá? 

–Eu saí da caixa umas oito vezes ao todo. Na primeira vez que eu 

saí, estava praticamente morto pela fome e a desidratação, quando 

eu também vi o poste. E sob ele havia uma mulher segurando um 

guarda–chuva. 

–Uma mulher? 

–Sim, uma mulher que estava vestindo um manto branco. Eu pensei 

que fosse a Virgem Maria. Ela não falou comigo, apenas apontou o 

poste. Eu me agarrei nele e acordei queimado no hospital de cam-

panha, em Argel. 

–Cruzes. 

–Foi durante o enorme sofrimento que passei no leito do hospital de 

campanha que consegui pela primeira vez dominar minha própria 

mente, ao ponto de controla-la e desligar a dor. Desde então, me de-
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diquei ao estudo da Yoga e do controle da mente sobre o corpo, e 

também sobre a matéria. Mas isso é uma outra história. 

–Então, depois o senhor voltou para a caixa. 

–Sim, eu voltei. Logo que eu saí da caixa pela primeira vez, achei 

que estava livre daquele lugar. Passou quase um ano sem que eu me 

lembrasse da caixa, mas então começaram as crises. Eu perdia os 

sentidos e ficava horas desacordado. Enquanto estava desmaiado, 

eu voltava para a caixa. Em uma dessas vezes que retornei à caixa, 

conheci Manfred. Aquele sujeito era um mergulhador americano. 

Ele estava preso na caixa, do lado de fora da minha. Eu disse a Man-

fred que havia saído de lá, e contei a ele sobre a mulher de branco 

que aparecia sob o poste, segurando um guarda–chuva. Meus epi-

sódios de desmaio e retorno para a caixa eram cada vez mais co-

muns. 

–E o que aconteceu com ele? 

 –Com Manfred? 

–É. 

–Quando estive com ele na caixa, eu dormi e acordei fora dela. Du-

rante anos pensei que Manfred tivesse morrido, mas então, quase 

cinco anos depois, descobri que ele estava vivo. Manfred trabalhava 

para a Marinha dos EUA. Levei muito tempo pesquisando apara 

encontra-lo. Aquilo havia se tornado uma obsessão para mim. En-

tão, quando descobri que o tal Manfred mergulhador estava vivo, 

foi uma grande surpresa. Nos encontramos e ficamos amigos tam-

bém fora da caixa. 
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–E como o Manfred saiu? 

 –É uma história estranha. – Disse Serge, cruzando a perna. – O 

Manfred me disse que um dia surgiu um homem na caixa dele. Era 

um senhor bem distinto, que tinha um guarda–chuva, e se chamava 

Leonard. O tal do Leonard, possuía uma espécie de faca mágica, que 

usou para cortar o fundo da caixa. Eles fizeram um buraco e saíram. 

Manfred me disse que caiu numa escuridão brutal, sentiu muito frio 

e então bateu na água junto com o tal Leonard. Era um lago dentro 

de uma caverna. Eles nadaram na escuridão até uma margem de 

areia grossa. Leonard trazia consigo um tipo de cristal ou coisa as-

sim, que se iluminou quando ele falou algo numa língua estranha, e 

usaram aquela luz para achar o caminho e sair de uma enorme ca-

verna. Ao sair, estavam numa floresta da Indonésia. Manfred disse 

que o tal Leonard disse a ele para seguir reto, apontando–lhe uma 

direção. Após dois dias de caminhada ele chegou a um pequeno vi-

larejo onde conseguiu ajuda. Ele ainda disse que foi complicado ex-

plicar às autoridades como um mergulhador desaparece durante o 

mergulho na base do Havaí e surge na Indonésia. 

–E o Leonard? 

 –Manfred disse que ele ficou na floresta, sentado num tronco oco de 

árvore, como se esperasse o trem. – Ele disse, sorrindo com a xícara 

na mão. Comecei a me perguntar se o francês não estava ruim das 

ideias. A idade poderia tê-lo deixado senil. Mas então, acho que dei 

alguma bandeira ao pensar nisso, pois o professor notou minha ex-

pressão de descrédito e emendou: 
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 –Claro que eu não acreditei muito no que ele disse, mas que moti-

vos teria Manfred para mentir para mim? Estivemos juntos naquele 

lugar estranho. 

–Tá, tudo bem. Espere, professor Serge. O senhor me disse que 

quem sai da caixa do jeito que eu saí, sofre reações, e se não voltar, 

morre. 

–Exato. 

–E como o senhor está aqui? Como o senhor não morreu? 

 –Ah, sim. Eu já estava esquecendo. Então, Anderson, após um tem-

po sofrendo idas e voltas à caixa, comecei a ter os sintomas de san-

gramento… Você sabe. 

–Sei. 

–Eu então telefonei para o Manfred. E ele tinha os mesmos sintomas. 

–E? – Perguntei impaciente. O Francês era cheio de firulas para ir 

direto ao assunto. 

–Bom, um dia, Manfred morreu. Hemorragia cerebral. Era o mesmo 

diagnóstico que eu tinha. Estranhamente, eu havia saído da caixa 

primeiro que ele, mas ele morreu primeiro. Meu quadro foi se agra-

vando. Então, eu estava internado, praticamente desenganado. Ha-

via tomado todo tipo de medicação existente, e nada havia a fazer. 

Fiz meu testamento, e me preparei para a morte. 

Mas então… 
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–Então o que, professor? 

 –Então um dia apareceu um senhor no meu quarto. Eu estava cochi-

lando e quando acordei ele já estava lá, parado, perto da janela, 

olhando para mim. Não sei de onde ele veio. Ele não disse nada. Ele 

se aproximou até a beira da minha cama, abaixou-se um pouco e 

disse uma coisa no meu ouvido. Era uma palavra que não entendi 

nada. 

Imediatamente senti uma dor forte na cabeça. Um som agudo apitou 

dentro dos meus ouvidos, e senti o coração disparar. Eu fechei os 

olhos na tremedeira e quando dei por mim, estava sentado, nova-

mente dentro da caixa. Mas agora era diferente. 

Havia uma porta, por onde uma forte luz branca vazava, desenhan-

do seu contorno. Levantei-me e fui até ela. A porta era antiga, pesa-

da de carvalho. Abri a porta e só vi uma luz branca vindo na minha 

direção. Não dava para ver nada lá fora, somente uma luz muito 

potente. Como eu já conhecia a caixa, estiquei a perna e saí. 

Quando eu saí, abri os olhos e lá estava eu, na mesma cama de hos-

pital, no mesmo quarto. O homem não estava mais lá. 

Eu até pensei que estivesse sonhando, mas então meus exames que 

iam de mal a pior, mudaram radicalmente. Os médicos se espanta-

ram e todos pensaram que foi um milagre. No entanto, eu sei que foi 

o homem misterioso que me libertou da maldição da caixa. 

–Mas quem era o homem? 

–Não sei. Nunca mais o vi. Ele sumiu, é como se nunca tivesse esta-

do lá. 

–E o que foi que ele falou? 



 

 

196 

Philipe Kling David 

 

–Eu… Eu não sei. Desculpe. – Ele disse. Aquilo foi muito frustrante 

para mim. Eu havia finalmente conhecido outro sobrevivente da 

caixa, e descobri que estava condenado à morte. 
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Capítulo 19 
 

 

Agradeci a atenção do professor e saí. Era o início da madrugada, e 

a chuva que havia castigado a Capital horas antes já havia amainado 

bem. 

Saí meio desnorteado. A caixa era uma maldição. Eu desejava nunca 

ter passado por aquilo. O professor Serge me levou até o portão. 

Agradeci mais uma vez e apertei sua mão esquelética e nodosa. 

Fui andando pela calçada com a clara sensação de que ele não havia 

me dito tudo que ele sabia. Talvez tivesse querendo me poupar de 

uma condenação mais trágica, sei lá. 

Enquanto eu andava cabisbaixo pela cidade, saltando poças, atra-

vessando as ruas para evitar os bolsões d´água. Havia um sem nú-

mero de bueiros entupidos para todos os lados. Algumas árvores 

haviam caído, arrancando fios de telefone, Tv a cabo e toda sorte de 

porcarias que penduram neles, para enfear ainda mais a cidade. Cer-

tos quarteirões estavam sem luz e felizmente eu tinha minha lanter-

ninha comigo. 
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Eu estava tão focado no que Serge havia me dito, em toda aquela 

merda de se não voltar para a caixa vou morrer e coisa e tal, que 

nem me dei conta que estava andando com companhia. Só me dei 

conta quando saltei uma poça e ele saltou também. 

Olhei para trás e levei um susto. Um homem velho, com uma barba 

nojenta, vestindo trapos rotos estava muito perto de mim. No escu-

ro, eu me assustei com aquela figura. 

–Que isso? – Eu gritei, apontando a lanterna na cara dele.  

–Opa, opa! Gente boa! – Ele gritou, saltando de lado. Senti o bafo de 

pinga a mais de um metro. 

Era um velho mendigo, que carregava nas costas um amarradinho 

de pedaços de papelão e sacos plásticos. Primeiro eu pensei que ele 

ia me assaltar, mas ele não pareceu agressivo. Estava mais para um 

pinguço. Suas calças eram duas vezes maiores que seu corpo esquá-

lido, de modo que ele amarrou com um barbante. Ao redor do pes-

coço desciam uns três barbantes, que amarravam garrafas de plásti-

co com líquidos estranhos dentro, que supus ser pinga, gasolina ou 

outra coisa assim. EM seus ombros descia um cobertor peleja todo 

sujo, que lembrava até a capa do Velho do Rio na novela Pantanal, 

que estava passando na Manchete. 

–Qual é? – Perguntei, meio ressabiado. 

–Qual é o que? 

 –Qual é a tua aí, mermão? – Perguntei, tentando bancar o “mano 

perigoso”, apontando a lanterna na cara dele. Vi que ele era um ves-

go e um dos olhos nem sequer devia funcionar, porque era turvo. 
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O velho parou, me olhou de cima abaixo. E começou a rir. Seu riso, 

inicialmente limitado a um hi–hi–hi– baixo, ganhou um ar dramáti-

co, e cresceu a um ris megalomaníaco, que ecoou nas vielas do cen-

tro. Aquilo me encheu de medo. Eu não disse nada, apenas segui em 

frente, atravessando a avenida apressado. Peguei a Rua Sergipe e 

segui em frente. Ele ficou do outro lado e me seguiu pelo outro lado 

da rua, gritando coisas desconexas. 

–Vai, vai, seu playboyzinho de merda! – Ele gritou. Eu já ia longe, 

mas no silêncio do início da madrugada após o temporal, estava um 

silêncio enorme na cidade e dava para ouvir o mendigão louco com 

clareza. 

–Não fode, ô maluco! – Eu incorri na besteira de gritar pra ele en-

quanto apontava meu dedo do meio num gesto não muito ecumêni-

co. O velho parou, deu uma nova risada e berrou de lá. 

–Vai… Vai seguindo seu caminho, ô seu morto! Aproveita que falta 

pouco pra você voltar pra caixa! 

–Quê? – Eu parei no ato. 

O mendigo ficou parado, do outro lado da rua. Havia uma grande 

poça entre a calçada e o asfalto e ele não tinha como pular. 

Voltei pela calçada e fiquei na frente dele, mas do outro lado da rua. 

–O que foi que você disse, velho? –Indaguei, autoritário. Ele parecia 

fora do ar. Olhava para o céu, feito um doido varrido. Olhou para 

mim e sorriu sua dentadura mais desfalcada que o congresso às sex-

tas. –Repete! – Desafiei, vendo que ele tinha “dado Tilt”. 
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–A caixa… – Ele disse. E começou a rir. 

–O que tem a caixa? – Eu perguntei, já sentindo um arrepio na colu-

na. 

–A caixa vai te pegar. Você já está morto. Você vai voltar para ela. É 

você na caixa lá, seu corpo no caixão aqui. – Ele disse, apontando 

para o muro. Era o cemitério da Consolação. 

Eu me sentia num misto de burrice e terror, ouvindo aquele velho 

decrépito na escuridão da madrugada paulista. Mas não perdi aque-

la chance. Lutei contra meus instintos de correr com medo e provo-

quei: –E a Mara? 

 –Ela vai sair! – Ele gritou. Pegou a garrafa que estava pendurada no 

pescoço, deu uma golada longa, arrotou e começou a rir. Parecia 

possuído. Meu coração batia acelerado. 

–Como que eu faço para me livrar da caixa? – Gritei. 

–Hihihi! – Ele ria com a boca quase sem dentes. – Não dá! –Você só 

sai morto! 

–Eu estou vendo… Ali… Você, ó… Tá caído no asfalto. Ela vai cho-

rar! – Ele disse, apontando com sua mão trêmula um lugar na rua. 

Então surgiram uns homens na esquina, que pareciam carregar um 

terceiro, bêbado. Ele estava cantando e os três falavam alto, certa-

mente saindo de alguma bebedeira. O mendigo louco olhou para 

eles e coçou o cabelo emaranhado. Jogou o cobertor peleja para a 

frente, se ajeitou debaixo de uma marquise e ficou ali, quietinho. 
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Eu fiquei quieto. Os homens passaram, olharam para mim e nada 

disseram. Eu achei eles meio mal-encarados, e me assustou a forma 

como me olharam. Eles seguiram em frente e dobraram na esquina 

do cemitério. Eu tive medo que voltassem. Os acompanhei com o 

olhar até perde-los de vista. Quando eles sumiram na esquina, me 

virei para o mendigo e não vi nada além do trapo velho que ele usa-

va para se cobrir jogado no chão sob a marquise, do outro lado da 

rua. 

Atravessei e fui até lá. Não havia nem sinal do velho. Só o cobertor 

fedido e sujo de lama. 

Olhei para todos os lados e ele havia desaparecido no ar, Não havia 

tempo de correr até a outra esquina e não tinha beco, nem viela, nem 

passagem, portão ou reentrância para se esconder. Ele não consegui-

ria correr a esquina inteira no tempo que passei olhando os homens 

bêbados nem se fosse atleta olímpico. 

Aquilo era muito estranho e se eu já estava com medo até ali, meu 

coração quase saiu pela boca. Corri feito um condenado até a Av. 

Angélica onde consegui enfim, um táxi. 

Entrei no Táxi estava tocando Chitãozinho e Chororó. O ar condici-

onado era congelante. Dei meu endereço e torci para chegar logo. 

Quando cheguei em casa, a madrugada já ia alta. Cabelinho dormia 

no sofá com a televisão ligada. Tomei um banho, e capotei na cama. 

Mas não dormi. Só pensava naquela risada estranha do mendigo. 

Como ele sumiu? E a história de Serge? Eu ia mesmo morrer? Meus 

pensamentos rodavam em carrossel, e acabavam invariavelmente 

em Mara. Então lembrava da caixa, de minha recaída no taxi do cea-
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rense. O medo da caixa voltar era perene. Não me lembro de dor-

mir, apenas de acordar. 

Acordei com o barulho da porta da geladeira batendo. 

Levantei e fui até a cozinha. 

–Fala bichona! Te acordei? Foi mal. – Disse Cabelinho com um copo 

de leite na mão enquanto misturava o Nescau. 

–Não, tá safo. 

–E aí? Qual é a boa? Aliás, onde que tu foi ontem, véi? Cheguei e cê 

não estava… 

–Cara… Se liga tenho que te contar um porrilhão de coisa, meu. 

–Tá. Calmaí. Tu viu o requeijão? 

–Venceu, porra. 

–Não, meu. Eu comprei outro. 

–Cara, tu comprou outro já tem quinze dias, porra. Metade eu comi. 

–E a outra metade, seu pau no cu? 

–Venceu, ué! 

–Ah, você é foda. Que merda. Vou comer pão seco mesmo então. – 

Disse ele, sentando na cadeira ao contrário, arrancando um pedaço 

de pão e enfiando na boca. – Conta logo. – Disse Cabelinho com a 

boca cheia de miolo de pão. 
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Contei a ele. Felizmente era feriado, e não precisávamos trabalhar. 

Ficamos ali na mesa da cozinha, comendo pão seco com café e Nes-

cau a manhã inteira. Cabelinho prometeu ouvir em silêncio até o 

final. Contei em detalhes, todos os que me lembrei, incluindo a his-

tória que Serge me contou e o meu insólito encontro com o velho 

mendigo que sumiu no ar. 

Cabelinho ouvia em silêncio, um silêncio peculiar, incomum, quase 

contemplativo. 

–Então quer dizer que você voltou na caixa pela terceira vez? – Ele 

perguntou. 

–Sim, cara. 

–Meu… Isso tá bizarro. Mas vamos pensar. Então você falou com o 

chefe do centro de Yoga lá de Higienópolis e tal. 

–Isso. 

–Bom, o cara esteve na caixa, e ele saiu. Se ele saiu você pode sair, 

porra. 

–Mas aí que está, ele disse que não saiu, está ligado… Tipo assim, 

“ele foi saído”. 

–Porra a gente tem que achar esse camarada que falou o lance a pra 

ele. Se ele falar esse lance aí procê, você sai também. 

–Aí que está. Ele não sabe quem era o sujeito, e nem mesmo lembra 

o que foi que o cara falou, meu. 
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–E o lance do velho? 

–O que tem o velho? 

–Meu… Tipo, pra mim está claro. Você realmente foi lá em Higie-

nópolis e tal, falou lá com o coroa do centro de Yoga. Aí ficou meio 

perturbado com o que ele te disse e imaginou o mendigo. 

–Imaginei? Não, não. Ele tava lá. 

–Véio, claro que não estava. Tá ligado quando você disse que passa-

ram uns caras, olhando para sua cara com expressão esquisita? 

–Tô. 

–Então, imagina você saindo da balada numa rua deserta de ma-

drugada, vê um cara discutindo com a parede? Você não olha pra 

ele com cara esquisita? – Ele me disse, arregalando um olhão e fa-

zendo cara de maluco para mim. Eu morri de rir. 

–De fato. 

–Então. Está explicado o mendigo. 

–Hummm. Mas e o cobertor? O cobertor estava lá. 

–Lixo, caralho! A cidade inundou, porra. Tá cheia de lixo. 

–E como ele sabia da caixa e coisa e tal? 
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–O que prova de uma vez por todas que tu deu uma viajada, tu que 

inventou o velho. Esse lance que o francês te deu lá, dele ser chá de 

daime, hahaha. 

Eu ri meio sem graça. Levantei-me da mesa. 

–Onde cê vai? 

–Vou me arrumar, vou lá no Hospital ver a Mara. Quer ir? 

–Não vai dar. Vou ter que ler uns livros aí. 

–Tá safo. Eu te dou notícias. – Eu disse, indo para o meu quarto. 

Minutos depois eu estava no busum, indo para o hospital. Segurava 

na mão um ramalhete de flores do campo. Sentia que precisava ver a 

Mara. O sol estava à pino, formando grandes nuvens de poeira fina, 

que era o que sobrava depois da enxurrada. Os carros passavam 

apressados, levantando o pó no ar. 

Cheguei no hospital no início do horário de visitas. Fui direto para o 

quarto. Estranhei ao chegar lá. Tinha um cara diferente sentado 

conversando com o pai dela. 

–Bom dia. – Eu disse. 

–Opa. – Falou o pai dela. 

–Oi. – Respondi. Notando que o outro sujeito nem sequer olhou pra 

mim. 

Fui direto para a cama ver a Mara. 
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–Ele disse que é um amigo dela… – Ouvi o pai dela sussurrar para o 

sujeitinho. De cara, pelo tom, saquei quem era. Era o pela-saco do 

ex-namorado. O tal que aprontou com ela. Estava fazendo o papel 

de bom moço. 

–E ela? – Perguntei ao seu Stênio, o pai de Mara. 

–Na mesma. – Ele disse. – Àquela altura, saber que tudo estava “na 

mesma” era um grande alívio. Meu medo é que ela morresse na cai-

xa. Notei que o sujeitinho me fuzilava com os olhos. 

–Eu.. Eu trouxe aqui… – Falei, meio sem graça. O seu Stênio sorriu. 

Era a primeira vez que eu o vi sorrir. Ele pegou as flores e arrumou 

ali perto da janela, num lugar próprio. 

Então meio que fiquei no vácuo. Os dois me olhando, o sujeitinho 

sentado no sofá, como uma estátua de pedra. Por alguns segundos 

fixei meu olhar nele. Notei sua barba cuidadosamente escamoteada, 

camisa de marca gringa com a logo grandona no peito. Seu relógio 

fodão, com mais funções que um painel de avião a jato. Na camisa, 

uns óculos Ray Ban Aviator espelhado. Ele tinha um cordão de ouro 

aparecendo no canto da gola e o corte de cabelo era o da moda pen-

teado com gel. O diagnóstico saiu na hora. Um Playboy filhinho de 

papai. 

– Bom, se vocês me dão licença, já vou indo. – Eu disse, meio sem 

graça, porque o sujeito estava me encarando de uma forma não mui-

to amistosa. 

–Té logo, meu filho. – Disse seu Stênio.  
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Eu fui saindo e quando entrei no elevador, já com pensamentos vol-

tados para a caixa, vi a porta abrir novamente. Era o carinha. Ele 

entrou, não disse nada e esperou a porta do elevador fechar. 

Assim que o elevador começou a descer, ele deu um socão no botão 

de emergência. O elevador deu um estalo e travou entre dois anda-

res. 

–Qual é? –Eu disse a ele. 

–Aí, Zé Ruela… – Ele disse, me agarrando pela gola da camisa. Nos-

sa discussão foi bem direta. Quer dizer, bem direto. Virei-lhe um jab 

no meio da cara. Até quebrou os óculos. 

O sujeito não deixou barato e para poupar tempo, posso dizer que 

ele me surrou. Eu até coloquei um soco bem no meio da fuça dele, 

mas logo em seguida ele me acertou uma joelhada no saco, que me 

tirou do combate no ato. Eu caí no chão do elevador e ele começou a 

me chutar as costelas. Eu levei umas boas bicudas no peito antes da 

terceira bicuda do tênis Nike zero-bala acertar os meus braços. Eu 

tentava fechar a guarda, e quando ele sacou isso começou a desferir 

“marretadas” com o braço. Tomei duas na orelha, que ficou verme-

lha e inchada por dois dias depois daquele nosso encontro. Feliz-

mente, como era o horário de visitas, tinha muita gente esperando o 

elevador e começaram a socar a porta. Eu que não era bobo, e estava 

apanhando, comecei a gritar. Acho que um funcionário do hospital 

ativou a chave e o elevador desceu. Quando abriram a porta ele saiu 

feito uma bala, me deixando convalescente no chão, em meio a uma 

poça de sangue. 

–Que isso! – Gritou o Enfermeiro que abriu a porta. Uma pequena 

multidão de auxiliares de enfermagem, faxineiras e maqueiros se 
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reuniu na porta do elevador. Pessoas gritavam. Me pegaram de um 

jeito estranho e me jogaram numa maca. Eu estava mal. Minha boca 

estava cheia de sangue. Meu nariz estava doendo muito e eu não 

enxergava direito. Nem conseguia falar. 

–Quem fez isso? – Foi o que ouvi do médico que veio correndo 

quando as enfermeiras chamaram. Foi a última coisa que eu ouvi. E 

lá estava eu novamente. Com passagem só de ida para a caixa. 

Me levantei com cuidado. A maca tinha ido junto. Estava, como 

sempre, tudo escuro. 

–Aquele filho da puta desgraçado! – Gemi baixinho lembrando que 

havia deixado a lanterna em casa. Cuspi o sangue no chão. Ainda 

estavam doendo as minhas costelas. 

–Anderson? – Ouvi uma voz conhecida. Era ela! 
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Capítulo 20 
 

 

– Anderson! – Mara gritou em algum lugar da caixa. 

Eu pulei da maca. E caminhei na direção dela. 

–Maraaa! – Eu gritei também. 

–Onde você está? 

–Vem vindo na direção da voz! 

Ficamos gritando e após alguns minutos de caminhada no breu to-

tal, eu esbarrei nela. 

Finalmente nos encontramos na caixa. Abracei Mara e senti que ela 

me agarrava forte. Ela tremia. Senti o perfume do cabelo dela, e bei-

jei seu pescoço com suavidade. Eu estava morto de saudade daquela 

mulher. Eu me sentia um pateta, mas a distância me deixara com-

pletamente apaixonado por ela. 

Ficamos ali, abraçados por um bom tempo. Ela então me beijou no 

rosto, nos olhos, na boca novamente. Beijos de pavor. 
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–Onde você estava? Pensei que tivesse morrido! – Ela disse. 

–Eu… Eu… – Eu fiquei na dúvida se contava a ela que havia saído. 

Preferi ganhar um tempo. – Você está bem? A coisa te agarrou e fu-

giu. 

–Eu não sei… Acho que desmaiei. Acho que a coisa me soltou e fu-

giu. 

–Eu si porquê. Ele veio atrás de mim! 

–De você? 

–É. Ele quase me matou. Mas… Mara… 

–Fala Anderson! – Ela disse, fazendo carinho no meu rosto. 

–Eu saí. 

–Saiu? Como assim saiu? 

–Vem, senta aqui. – Eu disse, ajudando a Mara a se sentar no chão 

da caixa. Ela parecia confusa. 

–Olha, eu não havia te dito, mas depois que o Mungo te pegou, eu vi 

um poste. 

–O que? Um poste? – Ela disse, rindo. 

–Sim, tinha um poste aqui na caixa. Eu sei que parece viagem, que 

parece delírio. Não precisa acreditar em mim. Mas eu me arrastei até 

ele. 
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–… Tá. E aí? 

–Eu vi que tinha um… Um hindu, um tipo de guru debaixo do pos-

te. E ele me apontou o poste. Foi assim que eu saí. Eu me agarrei no 

ferro e levei um choque. Nisso, o Mungo me agarrou, mas então eu 

acordei no quarto dum hospital. 

–Ah, conta outra, pô. – Ela disse, visivelmente chateada. Mara esta-

va achando que eu curtia com a cara dela. 

–Calma. Calma. Olha, olha só, Mara. Me dá sua mão. 

–Que? Que isso? – Ela disse, assustada, quando eu agarrei a mão 

dela e coloquei na minha camisa. 

Ela não disse nada por um tempo. Ficou apalpando. 

–Viu? Eu estou com outra roupa. E mais. Lembra quando estávamos 

juntos? Eu estava quase morto. 

–É verdade… Mas… – Mara ainda parecia relutante em acreditar em 

mim. Então dei o golpe fatal. 

–Seu pai se chama Stênio. Ele tem uns 60 anos, talvez menos um 

pouco, é meio barrigudo e usa uma barba curta, grisalha. E ele tem 

um relógio de ouro e gosta de usar uma camisa jeans.  – Eu disparei. 

Mara abriu a boca a chorar. Agarrou no meu ombro e chorou feito 

uma criança. Ela sabia que eu tinha saído. 

–Calma, calma… 
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–Meu pai! Como ele está? Ah, meu Deus! Ele deve estar preocupa-

do. – Ela parecia desesperada, aos soluços… 

–Espere, escute, Mara. Eu saí, está bem? Eu estive lá fora. Eu encon-

trei a casa do seu Alfredo, eu achei você! 

–Eu? Mas eu estou aqui! 

–Então, Mara. É isso que eu tenho que te dizer. Você está aqui, mas 

está lá também. 

–Hã? Como assim? Estou confusa. 

–Você está no hospital, Mara. Está em coma. Seu pai está lá com… – 

Eu estava dizendo quando um clarão branco me atingiu. 

Abri os olhos e vi uma lanterna apontada para eles. Os médicos es-

tavam examinando minhas funções vitais. Vi que estava recebendo 

oxigênio por balão, numa maca, num corredor do hospital. 

–Está acordando! – Uma pessoa fora do meu ângulo de visão disse. 

Eu estava vendo tudo embaçado. Tentei tossir e doeu muito o meu 

peito. 

–Calma. Calma. Ajuda aqui. – Disse a enfermeira. Os maqueiros me 

ajudaram. Me sentaram perto da parede. 

–Você está bem? Pode me ouvir? – Disse o médico. 

–Posso. Posso. – Eu disse, afobado para tirarem aquela máscara da 

minha cara. 
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Eu precisava cuspir. Trouxeram um baldinho de lixo e eu cuspi o 

sangue dentro dele. 

–Você sabe onde está? – Ele perguntou. 

–Sei. Estou no hospital. Vim ver a… Minha namorada. – Eu disse. 

–Por que o homem te bateu? 

–É o ex-dela. – Eu disse e todos riram. 

–Ah! Tá explicado! – Disse a enfermeira. 

Eu estava meio puto. Pela primeira vez havia saído da caixa antes 

do que eu queria. Eu tinha tanto para dizer a Mara! Que bosta! 

Tentei me levantar, mas eles quiseram me impedir. Disseram que eu 

estava tonto, que tinha tido uma concussão. Eu retruquei. Disse que 

estava bem. Me fizeram um curativo, e estancaram o sangue do meu 

nariz. 

–Se você sentir alguma coisa, liga para mim. – Disse o médico, me 

estendendo o cartão dele.  Agradeci, pedi desculpas pelo “mal jeito” 

e saí. 

Saí do hospital com a certeza que o sangue do meu nariz não era 

decorrente da surra, mas sim de voltar à caixa. Cedo ou tarde a pre-

visão de Serge se cumpriria e eu estaria de volta à caixa. 

Não havia ônibus. Era feriado nacional, e os poucos que passavam 

eram de hora em hora. 
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Caminhei um longo trecho até chegar ao metrô. Enquanto andava, 

mancava porque minhas costelas doíam a cada passada. A dor no 

peito era horrível. 

Então, como se eu já não estivesse fodido o suficiente, vivi um dos 

momentos mais escrotos de toda minha existência. 

Eu estava andando quando subitamente um mar de lama voou no ar 

e me atingiu em cheio. Não tive qualquer reação senão virar a cara 

para o muro e deixar a onda preta e marrom me acertar nos flancos. 

Pouco mais de vinte metros à frente parou um Puma conversível. 

 Esfreguei a água preta que pingava no meu rosto, vinda do meu 

cabelo. Eu estava empaçocado de sujeira. Enchi o pulmão de ar para 

gritar um sonoro ” filho da puuutaaaa” quando reconheci o rosto 

sorridente ao volante, olhando para mim pelo retrovisor. 

Era o Marco Aurélio. O maior filho da puta que o mundo já conhe-

ceu. 

Eu não tinha forças para gritar palavrões. Levantei meu dedo do 

meio. Vi que ele estava se escangalhando de rir no carrão. Ele levan-

tou a mão e me devolveu o sinal com o dedo. Acelerou o Puma e 

sumiu algumas ruas à frente. 

Se eu tivesse que enumerar as pessoas que mais odiei em toda a mi-

nha vida, Marco Aurélio encabeçaria a lista. Desde aquele episódio 

onde Marco Aurélio deu uma de bom moço e evitou minha demis-

são planejada por Cássio, o pela–saco de barbicha de cabrito montês 

e sotaque de baiano que chefiou a redação, ele nunca desceu pela 

minha garganta. Pensando bem, se eu tivesse que enumerar as pes-

soas que mais odiei na vida, Cássio e Marco Aurélio estariam empa-
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tados cabeça a cabeça no primeiro lugar, seguidos de perto pelo na-

moradinho–playboy–valentão. 

Agora eu estava em maus lençóis. Todo sujo, cagado de lama da sar-

jeta, não conseguiria pegar um taxi, pois nenhum motorista ia me 

querer fedendo no carro dele. Tive que ir andando até o metrô. Na 

composição, as pessoas me olhavam ressabiadas.  Então notei que 

meu nariz estava vertendo sangue novamente. Limpei com a parte 

que ainda estava limpa da camisa e fez um borrão sangrento horrí-

vel. 

Ainda andei um pedação da estação do metrô até a república onde 

eu morava com o Cabelinho. 

Cheguei em casa quase desmaiando de cansaço, de dores e de ódio. 

Cabelinho estava no sofá, com um cigarro entre os dedos e uma pi-

lha de livros do lado. Ele levou um susto quando me viu. 

–Caralho! – Que houve? Foi atropelado? 

–Quase isso. – Eu disse, indo direto para o banheiro. 

–Vai que eu pego a toalha. – Ele disse, entrando pela área de serviço. 

Entrei no banho apressado. Deixei a porta aberta para ele me ajudar 

com a toalha. 

Meu amigo jogou a toalha por cima do ferro da cortina do box. 

–Caralho, meu. Que bosta que deu? – Perguntou o Cabelinho. 
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–Porra, nem te conto, meu.  Fui lá no hospital, igual um prego. Levei 

flores e tudo pra Mara. 

–Hummmm… Xonaaaaado! 

–Porra… Eu disse. 

–Tá, conta. Que merda deu aí no seu olho? 

–Tá roxo? 

–Roxo? Tá quase preto, véio! Tu levou uma bifa nos córnio? 

–Não só uma bifa. Fui surrado. 

–Mas… Como assim? Foram os manos? Assalto, meu? 

–Não, Cabelinho. A Mara tinha um namorado. Um playboyzinho, 

meu. Tinha que ver o “naipe” do cara… 

–Mas, meu, como que alguém mete a porrada no outro assim num 

hospital? Ninguém fez nada? 

–O cara foi foda. Traíra. Travou o elevador. Eu dei a primeira porra-

da, mas aí ele me acertou os ovos. 

–Unnnng! – Gemeu o Cabelinho, sentado no bidê. 

–Imagina, né? Daí eu caí e ele ó… Só na bica. Plafu! PLafu! Plafu! – 

Eu disse, batendo as costas duma mão na palma da outra. 

–Cruzes, meu. 
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–Quando achei que ele ia parar, ele veio de “marreta”. Só na ore-

lha… Pêi!,Pêi! Aí como que tá! – Eu disse, abrindo a greta da cortina 

para ele ver. 

–Puuuta que lá vai fumaça, Anderson! Parece uma couve–flor! 

–Filho da puta aquela merdinha. 

–Tu não deste parte? 

–Eu pensei em dar… Mas olha que merda. 

–Tem mais merda? 

–Eu estava indo para pegar o metrô e passou sabe quem? O Marco 

Aurélio. 

–Quem? 

–O Marco Aurélio, pô. Aquele pau nas coxas da redação. 

–Ah, o que não deixou o Cássio te demitir? 

–Esse mesmo. A filhadaputice em pessoa. Estava num puma con-

versível. Ele passou na poça só para me jogar água. 

–Porra… Esse tem lugar cativo no inferno. 

–É um desgraçado. Passou e ainda parou, meu. 

–Ah, não. Parou? 

–Para tripudiar! Ficou rindo pelo retrovisor. 
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–Tu não tacaste uma pedra nele? Um pau, uma coisa assim? 

–Foi muito rápido. Fiquei sem ação. E eu estava muito prejudicado, 

mané.  – Eu disse, já me enxugando. 

–Cara… Que bosta, meu. 

–Mas aí. Aconteceu de novo! 

–O que? 

–Eu fui na caixa, Cabelinho. Outra vez! 

–Outra vez? Puta merda, mermão! 

–Cara quando o maluco me comeu na porrada, eu fui a nocaute. Daí, 

acordei na caixa. Eu achei a Mara, véio! – Eu dizia, empolgado, com 

a toalha amarrada na cintura. 

–Cara… Tá foda esse olho aí, hein? Tu estás parecendo o Rocky Bal-

boa! 

–Não enche, bichona. O lance é que eu fui lá na caixa, achei a Mara e 

contei a ela que eu tinha conseguido sair. A gente se beijou e tudo 

mais! 

–Aííí! Esse é o meu garoto! Todo fodido e ainda sacou um beijão na 

mulher! Sabor sangue!!! – Riu Cabelinho. 

–Ah, pode crer. – Eu disse, meio sem graça. – O murro do maluco 

me cortou um naco da parte de dentro da bochecha. Ó. 
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–Isso vai dar afta. – Ele falou olhando o interior da minha boca en-

quanto eu puxava o lábio com o dedo. – Tem que tomar uma cerve-

jinha ou um conhaque, pra “cauterizar”! 

Fui para o quarto e mudei a roupa. Cabelinho voltou para a sala e 

preparou dois copinhos de conhaque. 

–Aí! Dá um bochecho e manda pra dentro. – Disse ele, me estenden-

do a tacinha. Toma logo que isso arrepia até os Cabelinhos do cu! 

–Obrigado por esta imagem inspiradora. – Eu disse, virando o goró 

que mais parecia produto de limpeza. – Eeeeeeeeita porra! – Gemi 

com o gosto horrível. 

–Você é fraco! – Ele respondeu, enquanto acendia outro maconhão. 

Enquanto preparava o cigarro, Cabelinho disse: 

–Cara, tá ligado que eu ainda não acredito nesse lance de que você 

vai para um lugar… Sei lá, essa caixa. Eu acho que isso aí é tudo na 

sua cabeça, mano. Mas… Em todo caso, a mente humana é foda, 

meu. Ela produz fenômenos que até hoje a Ciência não compreende, 

tá ligado? 

–Tô. – Falei, abrindo a janela e sentando no almofadão da sala. 

–Então, me lembrei de uma mina lá da universidade, que tem uma 

amiga que é… Não vai rir, promete? 

–Prometo. – Eu disse, fazendo o juramento de escoteiro. 

–Bruxa! 
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–Ah, porra! – Eu disse. 

–Meu, você prometeu, véi! 

–Tá, e daí? 

–Daí que vamos dizer que essa merda de caixa aí seja na tua cabeça. 

E se a Bruxa, sei lá, tem um poder aí sobre isso, tá ligado? Se ela te 

tira dessas “crises”? 

–Crises a puta que te pariu! Eu fui mesmo lá na caixa, cara! Como 

você explica o guru, a Mara… E o coroa de Cruzeiro? E tem ainda lá 

o professor Serge, que também já esteve na caixa! 

–Ah, meu. Me desculpa, mas eu não consigo levar fé nessa porra. Sei 

lá, inconsciente coletivo… Mil coisas, tá ligado? 

–Ah, foda-se. E a tal bruxa! 

–Pelo que ouvi falar, é coroa, mas ainda tá gostosa! Mó piranha. 

–Não, porra. Tô falando do nível de bruxisse dela. Ou sei lá como 

chamam isso. Será que ela consegue mesmo me ajudar a tirar Mara 

da caixa? 

–Meu, só falando com ela. 

–Liga e marca, que amanhã a gente vai lá. – Eu disse, me levantando 

do almofadão. 

–Opa...Vai onde? – Ele perguntou. 
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–Meu, vou arriar o esqueleto. Eu tô pregadaço. Hoje vou dormir an-

tes das oito.  – Gemi antes de me jogar na cama, de luz acesa e tudo. 

Cabelinho veio atrás. 

–Porra, meu. Vai enfumaçar meu quarto! 

–Ops, foi mal, foi mal. Vou apagar a luz para vossa majestade! Bons 

sonhos, alteza! Sonhe com a Mara… – Ele disse, encostando a porta. 

Então abriu de supetão e disse: – E com o Muuungo! – E bateu a 

porta, morrendo de rir. 

Eu fiquei na cama, no escuro, viajando no meu beijo na Mara. O 

abraço seu corpo frágil colado ao meu. O cheiro de seu cabelo… 

Então, foi como se dessem uma pedrada no vidro da janela. Me le-

vantei de supetão. Fui até a janela e vi alguma coisa no parapeito. Eu 

estava vendo meio embaçado devido ao soco, e abri a janela. Era um 

besouro grande, azulado sob a luz da lua. 

–Caralho! – Eu sussurrei. E aí as coisas ficaram realmente bizarras, 

porque inesperadamente, o besouro me respondeu! 

–É você que procura por Leonard? – Disse a fina vozinha que saiu 

do inseto. Eu dei um pulo para trás de susto. 
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Capítulo 21 
 

 

Eu posso assegurar que foi um dos maiores sustos que já levei em 

toda minha vida. 

Um inseto estava falando comigo. A voz que saía do besouro era 

fina e baixa. Eu fiquei em tamanho estado de choque, que simples-

mente não disse nada, apenas assenti com a cabeça. 

–Vá até uma duna em uma terça–feira, noite de lua cheia. Chame 

por Leonard, sete vezes e ele virá.  – Disse o inseto no parapei-

to, com sua voz macabra. 

Eu fiquei pasmo. Aquilo simplesmente não era possível. Era um 

truque. Devia ser o Cabelinho dando uma de ventríloquo. 

–Você entendeu? – Perguntou o besouro. Eu novamente, concordei 

com a cabeça.  Mas aquilo era algo tão inesperado, tão sensacional, 

tão absolutamente fantástico que me veio à mente pegar um copo e 

prender ele.  

Ninguém jamais acreditaria em mim. Mas foi só este pensamento 

surgir na minha mente que a carapaça do besouro se abriu e em me-
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nos de um segundo, ele decolou para cima de mim, com um barulho 

que lembrava um motor de kart. Certa vez, eu vi uma entrevista do 

ator Jorge Lafond dizendo que o homem pode ser o maior machão, 

o maior brucutu, mas na hora que a barata voa, toda a masculinida-

de se esvai. 

De certo que na hora em que o besourão voou para cima de mim, 

minha masculinidade se travestiu de uma mariposa degenerada e 

louca. Gritei sacudindo os braços. Num salto que me deu vergonha 

de mim mesmo durante muito tempo, eu pulei para trás, as pernas 

abertas, os braços se agitando no ar. Era uma cena ridícula, em que 

se minha vida fosse um filme, seria retratada em câmera lenta com 

direito ao replay dos Trapalhões. 

Caí na lateral da cama, capotei para trás gritando feito uma gazela e 

bati de cabeça no piso de taco. 

Minutos depois a porta se abriu num estrondo e apareceu o Cabeli-

nho, só de cueca. Ele estava bêbado ou chapado. Ou os dois.  E tão 

logo acendeu a luz e me viu daquele jeito escroto, desatou a rir e 

nem se deu ao trabalho de me ajudar. Isso resultou num torcicolo 

escroto, que fazia uma combinação perfeita com minha musculatura 

já fragilizada pela surra. 

Quando Cabelinho finalmente conseguiu se conter, e me ajudou a 

levantar, eu sentei na cama feito a velha daquele programa humorís-

tico, “A praça é nossa”. Eu era só uma carcaça roxa e cheia de dores. 

–Cara que merda foi essa? Pesadelo? – Perguntou Cabelinho. 

–Meu… Ai… Nem te conto… Ai! Ai! 
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–Tu sonhaste com o Mungo mesmo? – Perguntou ele rindo de mim. 

–Que sonhei, véio? Que sonhei o que! Eu nem deitei! 

–Hã? 

–Eu estava deitado, mas não dormi. Até que uma parada bateu na 

janela. Tipo uma pedra. 

–Véio, aqui é o décimo andar, porra! 

–Então, por isso mesmo. Fui lá ver e… Tinha um bicho, meu. 

–Um bicho? Aqui em Sampa? Fala sério! Mais fácil ser uma bicha! 

–Hahaha… Ai! Puts, está doendo meu pescoço. Mas é sério mesmo, 

tinha um bicho, tipo dum besouro, ali na janela. 

–Tá, tu viu uma barata. E daí? 

–Não, meu! Não era barata. Era um besourão mesmo, enorme. Meio 

azul até. 

–Ok, e daí? 

–Daí que ele… Puta, como que eu vou falar isso? 

–O que, porra? 

–Ele falou comigo! – Eu disse. 

Cabelinho ficou sério olhando pra mim. Ficamos nos olhando sério 

por quase dez segundos, quando então o Cabelinho soltou um peido 
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com a boca que se transformou numa gargalhada que não parava 

mais. 

Era impossível falar com ele. Ele ria de passar mal. Acabei empur-

rando ele e expulsando o Cabelinho do meu quarto. Ele se foi ainda 

rindo sem controle. Eu bati a porta, putaço. Depois fechei a janela, 

com o cu na mão do bicho falante voltar, e deitei. Demorei para 

achar uma posição que meu pescoço duro não doesse. Eu podia ou-

vir. Cabelinho ainda estava lá na sala, rindo. 

Eu tinha ficado puto, mas entendia o lado dele. Era escroto mesmo 

aquilo. Se fosse com ele eu ia achar que ele tinha surtado, que fumou 

orégano. Obviamente, foi foda de pegar no sono. A adrenalina esta-

va a mil por hora. Levantei e tomei um copo de leite para poder 

desmaiar. Andei até a cozinha duro feito o Robocop. Não tinha posi-

ção direito para dormir. As costelas inchadas, o olho estufado, a ore-

lha que parecia uns brócolis e o pescoço duro do Robocop. Eu esta-

va, como dizia minha mãe, bem “prejudicado”. 

Fiquei pensando nela para dormir.  Prometi a mim mesmo que as-

sim que eu me desvencilhasse daquela maldição que havia me me-

tido, iria visita-la em Portugal. 

No dia seguinte, acordei cedo. Mal havia raiado o dia. Demorei a 

levantar da cama, pois tudo doía.  Tomei um banho, escovei os den-

tes e dei minha mijada matinal. Não nessa ordem, exatamente, mas 

em seguida, fui tomar café. 

A vantagem de acordar cedo é fazer o dia render mais. Deixei a mi-

nha parte do dinheiro da faxineira na mesa, junto com um bilhete 

que custei a escrever, porque minha cabeça só não doía se eu a mo-

vesse bem devagar.  No bilhete, eu dizia para o Cabelinho que era 
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para ele não esquecer de falar com a tal bruxa. E que o lance do be-

souro tinha sido verdade mesmo. Felizmente estava saindo um sol e 

meti os meus óculos escuros com a maior lente que tinha. Ele era 

meio cafona, espelhado, mas pelo menos disfarçava o roxo. 

Saí de casa, e andei bem devagar até o metrô. A vantagem de sair 

cedo é não cair na confusão de gente que é uma ou duas horas de-

pois. Meu medo era tomar uma cotovelada nas costelas.  Fui direto 

para o jornal. 

Ser o primeiro da redação a chegar sempre causa uma certa perple-

xidade na galera, até porque, como o Cabelinho demora para cara-

lho no banho, eu geralmente chego atrasado e preciso ficar até tarde 

para compensar no banco de horas. Mas naquele dia, chegar cedo foi 

um saco. Cada um que chegava perguntava o motivo dos óculos e 

dizia que ele era feio. Eu mostrava o roxo e explicava que “lutei com 

um assaltante” na rua Augusta. Aí todo mundo concordava que era 

melhor ficar de óculos mesmo. 

Passei o início da manhã estudando tudo que eu podia sobre insetos 

falantes. Quase não havia referências a insetos falantes na literatura 

fantástica, fantasias medievais e nem na mitologia. As boas referên-

cias a insetos que podiam falar, só achei o mais famoso, “O  Grilo 

falante”,  superego externo do personagem Pinóquio. Mas quando a 

pesquisa era sobre “animais falantes”, o volume de resultados era 

colossal. A Bíblia mesmo estava entre as fontes de animais falantes. 

Havia animais falantes em praticamente todas as tradições míticas 

humanas. Entre as tradições de mitos envolvendo criaturas falantes, 

encontrei na mitologia Celta um pequeno manancial delas. 
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Os celtas não escreviam seus mitos, eles passavam de geração a ge-

ração através da tradição oral de seus bardos. Para os druidas, es-

crever seus mitos seria o mesmo que aprisionar seus espíritos. Por-

tanto, muito do que se sabe hoje em dia sobre os mitos celtas, e do 

estudo de sua mitologia vem do resgate de suas lendas através dos 

registros feitos por monges copistas irlandeses que passaram as 

principais histórias celtas para o papel em belíssimos manuscritos. 

Esses papeis bem preservados dão conta de diversas lendas que te-

riam se perdido na obscuridade do tempo se não tivessem sido re-

gistradas. De uma certa forma, aquilo me atraía, e saber que em ple-

na década de noventa, às portas da virada do milênio, eu me defron-

tava com a mesma perplexidade que provavelmente um camponês 

poderia ter tido ao se deparar com algo assim, parecia instigante. 

Eu estava com cara de pastel olhando o monitor quando o telefone 

tocou. 

–Sim? 

–Ô seu merda! – Era o Cabelinho, obviamente. 

–Opa! 

–Saiu cedo hein? 

–Meu… Nem vou te dar papo, porque tu ficaste me zoando ontem e 

nem pra me ajudar. 

–Ah, não fode… Você me acorda caindo da cama e vem com aquela 

maluquice de… hahaha, calma. Hahahaha, caralho… Hahahaha, 

porra, eu não consigo… Hahaha! 
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–Ah, eu vou desligar. Não enche! 

–Calma! Hahaha… Calma, porra. 

–Meu, tu podias me dar um descanso, né véi? 

–Aqui, pera. Calma. – Ele disse. Ficou uns segundos em silêncio. 

–Alô? – Eu perguntei, pois achei que tinha caído a ligação. 

–Calma. Estou me concentrando… Ok. Beleza. Vamos falar seria-

mente agora. Você sonhou. 

–É ruim, meu! 

–Sonho cara! 

–Não sonhei não, meu. Eu vi o bicho na janela. Eu abri a janela e ele 

falou comigo. 

–Falou o que? 

–Ele perguntou para mim se era eu que estava procurando o Leo-

nard. 

–Quem? 

–O Leonard… Lembra? O cara que salvou o maluco lá que era ami-

go do professor Serge. 

-logo, vamos abstrair o fato ululante que insetos não tem aparelho 

vocal, logo, tirando o grilo falante, claro, não falam.  Como um inse-

to poderia saber quem é Leonard? 
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–Hum… – Gemi na interlocução do outro lado da linha. 

–Se ele falasse: Me dá comida, ou algo assim, se ele perguntasse 

“que dia é hoje? ”… Aí tudo bem, podemos ver aí uma informa-

ção extrínseca, Mas Leonard? Pô, isso está claro, somente na sua ca-

beça. Se está na sua cabeça, e você estava dormindo antes de se en-

contrar com o inseto na janela, é extremamente provável que você 

tenha sonhado, o sonho começa quando você escuta o treco batendo 

na janela e termina quando você, assustado com o sonho virando 

um pesadelo, cai da cama. Como as pontas, o ponto em que o sonho 

se inicia e o ponto em que o sonho termina se dão sem emendas cla-

ras, você confunde tudo, e como já está passando por um problema 

de confusão mental decorrente de um trauma encefálico devido ao 

tempo em coma, ao acidente e tudo mais, mistura isso tudo numa 

sopa insana. Mas como você é uma pessoa muito estudada, muito 

esclarecida, é um jornalista, seu cérebro organiza suas “viagens” na 

maionese de uma forma lógica, tão logica que te confunde, o que 

retroalimenta suas fantasias, como foi com o Mendigo que sumiu. O 

inseto também sumiu, não é? 

–Bom, ele voou para cima de mim e aí eu pulei e… 

–Sumiu. Então, se sumiu é porque nunca existiu. Nem o inseto, nem 

o mendigo… E provavelmente, nem Mungo e muito menos a caixa, 

Anderson.  – Eu tinha que concordar, que quando o Cabelinho não 

estava drogado ele era um chato do caralho. 

–É… – Eu disse, tentando matar o assunto.  Se ele não queria acredi-

tar em mim, que não acreditasse. Foda-se ele. Mas impelido pelas 

minhas emoções, evoquei novamente o velho, o guru, a Mara e Ser-

ge, que esteve na caixa. 
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-… Quer saber mesmo o que eu penso? O guru sua mente organizou 

a figura dele a posteriori, como ocorre com o famoso dejavú. Ao 

mesmo tempo, pode ser que você já tivesse visto aquela foto, que 

ficou guardada no seu inconsciente, e foi resgatada de lá por seu 

mecanismo cerebral. 

–E a Mara? E o seu Alfredo? 

– Essas eu não sei. De fato, são esses dois que temos de concreto no 

seu caso. Mas vamos imaginar que duas ou mais pessoas possam 

fazer uma telepatia. Há muitos estudos, alguns ainda em curso para 

a validação da telepatia. E se três pessoas em coma conseguem de 

uma forma ainda desconhecida da ciência estabelecer uma comuni-

cação? Sonham o mesmo sonho? Pode ser um caso único no mun-

do… 

–E o professor Serge? 

–Cara eu acho que esse velho lá do instituto de Yôga é só um charla-

tão barato que inventou um caô para te tirar dinheiro. Cedo ou tar-

de, ele vai aparecer com uma proposta de expansão da sua consci-

ência… Algo assim, que vai te tirar dinheiro. Veja, ele vive disso, 

meu. Esse cara vai dizer que você vai morrer se não se aperfeiçoar, e 

isso é só um gatilho de urgência para fragilizar e te obrigar a pagar o 

que ele pede. Fala sério, é papo de vendedor de carro, meu. Aposto 

que se você quiser comprar um carro hoje e não fechar negócio, o 

vendedor vai aparecer amanhã dizendo que tem um outro interes-

sado, e tal. Isso é para apressar a tomada de decisão. Dizer que você 

vai morrer é a mesma coisa, só que mais dramático. E aí, olhe para 

você, todo impressionado, feito um legítimo apatetado. O francês 

deve estar rindo de você até agora, seu merda. 
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–Hummm. – Faz sentido. 

–Não me leve a mal. Amigo tem que falar a verdade, né? Seu merda! 

–É! Seu bosta.  Mas… O que te fez ligar pra cá? Você nunca liga. 

–Bom, eu estive aqui com a garota, a tal bruxa. Por mais que eu não 

leve essa porra a sério, tenho que respeitar seu sistema de crenças. E 

suas ideias abiloladas. Além do mais, ela é a maior gostosa… 

–E aí? Marcou? 

–Marquei. Vamos encontrar com ela lá no Bistrô. De lá a gente deve 

esticar pra casa dela, onde ela vai, como ela mesmo disse, “examinar 

você”. Entendido? 

–Examinar? 

–É, porra. Examinar, pode ser do tipo médico, ou pode ser do tipo 

médico–de–filme–pornô. Então, coloca uma cueca nova, tá, Zé Ma-

né? 

–Ah, ok. Entendi. 

–Estou animadão… Vai que rola um boquete, né? Tipo… 

–Ok. Ok! Esse telefone é da firma! Só lembrando! 

–Ah, ok. Me liguei já. Então é isso. No bistrô as nove. 

–Então valeu, seu merda. 

–Não esquece… Cuequinha nova!  – Ele disse, rindo. 
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Desliguei o telefone com um sorriso babaca no rosto. O Cabelinho 

era um cara muito maluco, mas de vez em quando baixava nele esse 

Freud saído sabe se lá de onde, e tudo fazia um estranho sentido, e 

geralmente quando isso acontecia, eu me sentia o maior babaca do 

planeta. Ele era muito inteligente, e para ele, o mundo era bem bo-

çal. Talvez isso explicasse porque ele vivia se anestesiando, enchen-

do a cara e tentando comer o maior número de mulheres que podia, 

sem, no entanto, conseguir. Elas deviam achar o cara maluco de-

mais, “cabeça” demais, ou então iam atrás de uma imagem e desco-

briam que por baixo da cobertura de um doidão estava um intelec-

tualóide de carteirinha. Aí elas corriam. 

Naquele dia, trabalhei com afinco, tentando eliminar as pendências 

que se acumulavam na minha mesa. 

Em um certo momento do dia, alguém me deu um pescotapa. Você 

sabe o quanto dói um pescotapa quando se está de torcicolo? Doeu, 

mas a dor não foi nada comparado a raiva, pois quando olhei, vi o 

Marco Aurélio sorrindo, encostado na mesa. 

–E aí? Belê? – Ele disse, em um tom alto. Vi que algumas pessoas 

olharam para trás. Entendi de cara a jogada. Ele sabia que eu o havia 

reconhecido no Puma que me jogou a lama, e esperava que eu desse 

uma de otário, desse escândalo, desse um murro na cara dele, na 

frente de todo mundo. Seria perfeito para seu plano de me desgraçar 

ir em frente. Eu acabaria demitido por justa–causa. Como aquele 

Marco Aurélio era filho da puta… Poucas vezes vi traíra mais graú-

da. 
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–Tudo bom, Marcão! – Eu respondi, também em um tom mais alto. 

As pessoas se entreolharam e voltaram ao trabalho. Fiz o jogo dele. 

Banquei o amigão. 

–Que ótimo. Cuidado com a chuva, hein Anderson? – Ele disse, sor-

rindo. Então, jogou um envelope na minha mesa. Era meu último 

artigo. Ele simplesmente tinha pego, lido, e então cortou 90% do 

conteúdo. Em caneta vermelha, escreveu diversas críticas nas late-

rais. Não obstante, tinha mostrado ao chefe da redação, que se limi-

tou a escrever um CUMPRA–SE em letras garrafais de pilot preto no 

fim. – Enquanto eu lia, em silêncio, ele batucou na mesa e disse: – Eu 

sei que você pode fazer melhor. É só se esforçar um pouco mais. Ok, 

garotão? – E saiu. Nossa, que ódio que me deu. Meu coração parecia 

que ia parar de raiva. 

Precisei sair, beber uma água, um café, outra água, comi uns biscoi-

tos e fui até a pracinha, em frente ao prédio para espairecer. 

Durante toda a hora do almoço, fiquei no banco de cimento da pra-

cinha repetindo o mantra:  – Marco Aurélio filho da puta… Marco 

Aurélio filho da puta… 

O resto do dia, para minha felicidade, transcorreu sem maiores pro-

blemas, porque o Marco Aurélio resolveu emendar o fim de semana 

e saiu mais cedo.  Reescrevi o artigo, engolindo meu orgulho sem 

tempero. Voltei para casa mais cedo, pois havia chegado cedo e ti-

nha créditos no banco de horas pela primeira vez no mês. A dor no 

pescoço estava melhorando. 

Tomei um banho, vesti minha “cuequinha mel”. A cuequinha mel 

tinha este nome porque era a minha “cueca da sorte”. Eu pegava 

altas gatas sempre que saía com ela. Botei uma roupa nem muito 
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tiozinho e nem muito garotão. Uma parada despojada com classe. 

Camisão com mangas dobradas sobre camiseta branca. Cinto de 

couro, calça da Wrangler. Meti umas gotas do meu “ímã de mu-

lher”, o Pour Homme, da Azzaro. O Azzaro era quase uma garantia 

de enfeitiçar a mulherada. Todo mundo queria aquele perfume, e o 

meu era um legítimo, trazido de Nova York pela Duda, uma amiga 

minha que trabalhava de correspondente internacional lá no Jornal 

do Brasil, no Rio. 

Dei uma arrumada no cabelo. Meu olho já tinha desinchado um 

pouco, e ainda estava roxo, mas felizmente era noite e eu esperava 

que a bruxa não viesse a dar muita atenção a um olho preto de luta-

dor de boxe. 

Cheguei meio atrasado no Bistrô por conta do taxi, que só passava 

lotado. Quando entrei, o bistrô estava bem cheio, mas felizmente o 

Cabelinho tinha tudo sob controle. Ele estendeu sua mão comprida e 

magra lá no fundo, perto da parede de pedra. Vi que ele tinha guar-

dado a mesa, e elas já estavam lá. Ao chegar, me deparei com duas 

gatas estonteantes sentadas à mesa com ele.  Após a sessão de apre-

sentações e às perguntas de sempre sobre o meu olho roxo… Me 

sentei diante da tal “bruxa”. O nome dela era Ana Paula. Eu espera-

va “Morgana”, ou algo assim, mas Ana Paula estava bom. 

Ela era uma moça não muito alta. Devia ter um metro e sessenta, um 

e sessenta e cinco, no máximo.  Mas o que não tinha em altura, tinha 

em “dotes” atrativos. Seus seios eram enormes e fartos, e ela usava 

um decote preto que era uma obscenidade. Os seios formavam qua-

se que uma “bunda” abaixo do colo dela. Os olhos eram muito pin-

tados, escuros. E o cabelo era um Chanel preto, com ar de anos vin-

te, que me lembrava o da Valentina do Guido Crepax. O cabelo bem 
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curto enfatizava seu pescoço comprido. Ela usava um batom verme-

lho fortíssimo, tinha belos lábios carnudos que combinavam com as 

unhas vermelho–sangue. Estava com uma saia de couro preta. 

Pedimos umas bebidas lá. Eu quis impressionar e fui de uísque na-

cional, pois não tinha grana para o importado. Elas pediram uns co-

quetéis caprichados lá.  Papo vai, papo vem, o cara do som meteu 

um “Eu nasci há dez mil anos atrás”. Dali começamos a falar do Ra-

ul, da Sociedade alternativa, o Tomas Green Morton, o Homem do 

Rá, e elas puxaram papo de Aleister Crowley, Blavatski, Maçonaria, 

de Rosa Cruz, Wicca… Cabelinho só botado pilha… Bancando o ig-

norantão. Ele usava esses truques para animar a conversa. Nada 

como uma ignorância teimosa fake para despertar o ódio no interlo-

cutor e esquentar o debate. A moça contou como se “vestiu de céu” 

em uma celebração junto ao seu coven… Cabelinho imediatamente 

explicou que “vestir-se de céu” é ficar peladona. 

Eu estava meio que boiando nas paradas, mas me admirava como a 

tal bruxa era bonita. Então elas foram ao banheiro. Sempre juntas, 

como as mulheres fazem. 

Cabelinho me cutucou. – Aí! Tá com aquela cueca? 

–Porra, mas que pergunta mais gay! 

–Tá ou não tá, caralho? 

–Tô! 

–Ah! Eu sabia! Vamos comer hoje, mermão! Hoje nós vamos quebrar 

tudo! Tu viu que tesãozinho? E os peitões? Ah, meu! Se ela for como 

me disseram que é, vai rolar “Espanhola” pra nós dois hoje. 
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–Brother, olha só. Tu podes ficar com a “Espanhola” só para você, 

porque, meu… Meu lance é com a Mara. 

–Ah, você e essa porra dessa Mara. 

–Ou! 

–Foi mal, foi mal! 

–Respeito, porra. 

–Ok! Não está mais aqui quem falou, calma ou… Seu merda! Ih, alá. 

Lá vem elas! Olha só as coxas dessa gata, meu! 

As moças voltaram. Foi nessa hora que elas pediram mais uma ro-

dada de drinks e uma porção de fritas. Eu fiquei feliz, já que estava 

bebendo de estômago vazio fazia uns minutos e o uísque nacional 

cobrava seu preço. A banda tocou uma do Legião, acho que foi “Da-

niel na cova dos Leões”, mas eu já estava meio alto. Eu ria à toa, e 

elas estavam contando piadas. Vi olhares suspeitos entre elas e o 

Cabelinho. Mas eu estava meio chapado. E para piorar, ainda pedi 

mais um uísque.  O Cabelinho levantou para mijar, anunciando isso 

na mesa. Lembro que pensei que eram essas atitudes que faziam ele 

sistematicamente perder as chances de foder. 

Daí eu fiquei na mesa com as duas garotas, e rolou um vácuo. Eu 

sempre odiei quando rolava vácuo com mulheres. Nisso, passou 

uma garota indo para o banheiro e esbarrou na Carla, a amiga do 

Cabelinho, que estava do outro lado da mesa. 

–Carlinha? – Ela gritou. 



 

 

 237 

 

As duas se abraçaram e pareciam não se ver há séculos. Era o ani-

versário da tal menina lá e a Carla pediu licença para nós e foi até 

uma mesa do outro lado do bistrô, que estava lotadaço naquela sex-

ta à noite. 

Me vi frente– a–frente com a tal Ana Paula e me senti fuzilado pelos 

seus olhares penetrantes. 

–O Cabelinho está demorando né? 

–O que? – Ela perguntou, seja porque o som estava alto ou porque 

minha pergunta para puxar assunto era tão looser que ela resolveu 

me dar outra chance. 

–Nada, nada. – Sinalizei. 

Daí apareceu o garçom, com as fritas e meu uísque. Tomei um goli-

nho e assim que botei o copo na mesa, a tal Ana Paula pegou e be-

beu uma bela golada dele. 

–Ei! – Eu disse, sorrindo. 

–Agora eu sei os seus segredos! – Ela falou com seus profundos 

olhos negros cravados em mim. 

Eu sorri meio sem graça. 

A moça acendeu um cigarro de um jeito meio vulgar. 

–Vamos lá fora. – Ela disse, de um jeito bem direto, me apontando o 

cigarro. 
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–Mas… E a galera? – Perguntei, apontando o banheiro e a outra me-

sa. 

–Não esquenta. A gente volta já. – Ela respondeu, já se levantando. 

Me agarrou pela mão e me puxou. 

–Calmaí. – Eu gritei, tentando ficar acima do som do Legião. Peguei 

uma grana do bolso e joguei sobre a mesa. Peguei também o copo de 

uísque e matei. Afinal, era nacional, mas meu dinheiro não dava em 

árvore. 

Ela saiu me puxando pela mão no meio da galera. O Bistrô tinha 

uma micro área onde a galera dançava ao som da bandinha e o DJ 

entrava no intervalo. Então ficava uma muvuca de gente dançando, 

falando, fumando… Era um esbarra–esbarra ideal para a pegação. 

Enquanto andávamos, não pude negar meus instintos e olhei tara-

damente para a bundinha rebolativa enfiada naquela microssaia de 

couro preto com meias escuras por baixo, terminando num belo par 

de provocantes saltos altos.  Eu me lembrava bem desse detalhe, 

porque dali em diante o uísque bateu firme, porque eu levantei rá-

pido e as batatas fritas nunca puderam me ajudar. 

Fui com ela, meio bobo, meio atrapalhado. Eu estava bebaço. Não 

tinha a prática etílica do Cabelinho. Tinha sido burrice tentar acom-

panhar a turma dele. 

Ela andou comigo, me puxando pelo braço, como os donos fazem 

com cães arredios. Tudo parecia confuso e em câmera lenta. Saímos 

do bistrô e ela me encostou numa banca de jornal, com uma certa 

violência e autoridade. Não disse nada. Mas me tascou um beijão na 

boca. Eu estava viajando. Meio loucão. Estava tudo rodando, levei 

um tempo para entender que ela tava me beijando gostoso. Por um 
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segundo pensei que estava beijando a Mara. Então eu abri os olhos e 

vi as jabuticabas pretas da Ana Paula vidradas nos meus olhos. Ela 

me largou a boca, mordendo meu lábio inferior provocantemente. 

 Aí ela riu. 

–Tá!  Teu caso é sério mesmo. – Ela disse. 

–Hã? – Eu não estava entendendo lhufas. Estava doidão. 

–A caixa! Se liga! – Ela disse. Aquilo imediatamente foi como se um 

botão ligasse em mim. Precisei ficar sóbrio no ato. Eu idiotamente 

achando que ela só estava tentando me agarrar. 

–Tem uma mulher lá, né isso? 

–Isso. O nome dela é Mara. Ela está lá ainda… Eu… Eu… 

–Eu sei. – Ela disse, piscando o olho. E completou. – O caso não é 

brincadeira. É sério. Nunca tinha visto um, mas já ouvi falar de um 

caso similar uma vez. 

–Você pode me ajudar? 

–Não. – Ela disse, assim, batido. Na lata. De supetão. 

–Não? – Agora eu era a personificação da frustração humana. 

–Eu não, mas sei quem pode. – Ela disse, pegando um cigarro na 

pequena bolsa que tinha a tiracolo. Encostou na parede de pedra do 

Bistrô. Havia uma pequena multidão do lado de fora, curtindo o 

som e bebendo, esperando vagar mesa lá dentro. A maioria dos ca-

ras não tirava os olhos dela. Com toda razão, já que ela era um tesão. 
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Estávamos ali no meio da galera.  – Está de carro aí? – Ela pergun-

tou. 

Envergonhado, eu disse que não tinha carro. 

–Tudo bem, vamos no meu. 

–Agora? 

–Sim, porque a coisa é grave! Temos que ir agora. – Ela disse. 

Eu olhei a hora no relógio, eram três e quinze da madrugada. 

Concordei e ela saiu, como havia feito antes, me puxando pelo braço 

como se eu fosse uma criancinha. Chegamos num fusca verde abaca-

te que estava estacionado sobre a calçada, duas ruas atrás da rua do 

Bistrô. 

–Entra aí!  – Ela disse, apontando para mim o carro. 

Entrei. Ela entrou também e pisou fundo. O fusca deu uns estouros, 

mas pegou e saímos à toda pela madrugada paulistana. 

–Estamos indo pra onde? 

–Pro interior. 

–Interior? – Eu perguntei. 

–De Minas.  – Ela disse. Eu quase enfartei. 

Mas foi a última coisa que me lembro. De alguma forma que ignoro 

completamente, caí num sono profundo. Talvez seja culpa do uís-
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que. Acordei com uma ressaca maldita, o sol no céu. Ela dirigia o 

fusca numa estradona reta. 

–Bom dia. – Ela disse, sorrindo. 

“Meu Deus, como essa mulher é linda!” – Pensei quando olhei para 

ela. – Bom dia! – Eu disse, olhando a hora. Seis e meia da matina. 

–Estamos quase chegando. –Ela falou. E então, eu vi passar a placa: 

“Poços de Caldas – 15km” 

Estávamos em Minas. 

Após mais algum tempo de viagem, ela entrou numas quebradas lá, 

passamos por umas fazendas, umas estradas de terra que fizeram o 

fusca sacudir de tudo que foi jeito. Finalmente, quando ela parou o 

carro, estávamos em frente a uma construção antiga, com janelas 

azuis, que parecia a sede de uma fazenda. Vi o nome na placa perto 

do belíssimo jardim. Era um convento. 

Ela desceu e pediu que eu esperasse no carro. Eu concordei. 

Fiquei vendo aquela mulher estranhamente vestida, totalmente sen-

sual descer no gramado e ir andando, lânguida como uma gata no 

cio até a porta. Ela bateu e logo depois, surgiu uma freira! 

Uma freira, meu! 

A freira pareceu espantada ao ver aquela mulher vestida numa mi-

crossaia de couro, com meias escuras e um top cavado que quase 

deixava os seios dela caírem do decote.  Ela falou alguma coisa no 

ouvido da freira, então apontou para mim no carro. Daí ficaram fa-
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lando um tempo. Então ela entrou. A porta do convento se fechou e 

eu fiquei ali, como sempre, feito um pastel, sem entender nada. 

Passaram-se vários minutos. Eu estava morrendo de dor de cabeça. 

Uma sede danada. Vi no espelho do retrovisor que estava com o 

olho bem melhor. Desci do fusquinha e me estiquei. O ar gelado do 

campo com cheiro tão puro me invadiu. Me lembrei de minha ju-

ventude em Portugal. Eu sentia o cheiro do ar puro, um cheiro frio e 

cortante, que invadia meus pulões quando eu ia para a escola, de 

manhã bem cedo. 

Então, um ruído de madeira raspando cortou minha nostalgia ao 

meio. Olhei para trás e ela estava na porta, fazia sinal para que eu 

fosse lá. Caminhei com o sol já forte sobre os ombros até a entrada 

do convento. 

–Opa! 

–Olha, Anderson. Você tem que ver uma pessoa. Mas eu não posso 

ir lá, pois ela não pode me ver. Eu já desenrolei tudo e elas vão te 

levar. Eu ficarei esperando. Seja o que for que ela te falar, não me 

conte, ouviu? Não me conte. 

–Tá. 

–Escuta. É sério! Não me conte, jure! 

–Eu juro. – Eu disse, já sentindo um certo medinho do que estaria 

por vir. 

Uma freira fez sinal para que eu a seguisse. Eu fui deixando à porta 

a Ana Paula. Quando a porta se fechou numa batida, tudo ficou 
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mais escuro. A pouca luz que entrava vinha das antigas janelas pin-

tadas de azul, onde cortinas pesadas escuras deixavam passar a 

pouca luz, que era filtrada em cortinas finas de crochê, com motivos 

florais que estavam na parte interna. 

Fui seguindo a freira, que parou, olhou para mim e fez um gesto de 

silêncio. Eu concordei com a cabeça. Não disse nada. Era um silêncio 

sepulcral e o lugar tinha um cheiro estranho. Um cheiro conhecido, 

mas estranho. Era um cheiro de mofo, de poeira… Então percebi que 

era o mesmo cheiro da caixa. 

Segui a freira que caminhou, passando por um terraço onde o sol 

entrava e subimos umas escadas de madeira. Só se ouvia o som das 

passadas das freiras pelos corredores de madeira de lei. Chegamos a 

um portão de madeira. Ela bateu e o portão se abriu. Duas freiras 

fecharam o portão após passarmos.  

Andamos por um enorme corredor frio e escuro, iluminado por 

lâmpadas que pareciam muito velhas pois tinha uma camada de 

fuligem preta depositadas sobre elas. Passamos por mais uma porta, 

no fim do corredor, que dava acesso a uma antiga escada em cara-

col. A escada estalava toda a cada passo. Tive medo daquela merda 

desabar. Ali subimos mais um lance e fomos até o fim do corredor. 

Nesse andar não havia nada, apenas janelões fechados. Era escuro. 

A luz que tinha entrava pelas frestas. Ela abriu a única porta que 

tinha, bem na nossa frente e após virarmos, um novo corredor. An-

damos, andamos em silêncio, até que chegamos a uma porta escura, 

toda trabalhada. Era uma linda escultura antiga com almofadões de 

madeira entalhados cuidadosamente, provavelmente por escravos. 

Estimei que a porta tivesse mais de cem anos. 
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Ela apontou a porta, bateu. Fez sinal para que eu ficasse e saiu, meio 

apressada. No corredor, ainda olhou para trás duas vezes, talvez 

para se certificar que eu estava lá. Então fechou a porta atrás de si. E 

eu fiquei sozinho dentro do convento.  Era tão silencioso quanto a 

caixa. Ouvi os passos da freira descendo a escada em caracol. Aí 

sumiu o som e eu estava ali, novamente na escuridão silenciosa, com 

cheiro de poeira. 

Ouvi passos vindo na direção da porta. Senti um absoluto cagaço 

crescer dentro de mim. 

Houve um estalo e a porta rangeu lentamente, quase que um choro, 

como a roda do carro de boi. Estava tudo escuro ali dentro. Então vi 

aparecer uma coisa que congelou meu sangue de pavor. 
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 Capítulo 22 
 

A fraca luz que penetrava pelas frestas dos janelões do convento me 

permitia ver uma gradual silhueta que veio se aproximando da por-

ta. Então surgiu uma criatura que estava mais para filme de terror 

do que a realidade. 

Era uma velha, com os cabelos brancos esfiapentos que lhe conferia 

um aspecto fantasmagórico. Sua pele era clara como uma vela, ela 

era mais enrugada que um maracujá e nos poucos segundos que 

aguentei olhar para aquela aparição diante de mim, vi pequenos 

vermes comendo sua carne. Perto de onde deviam haver os olhos, 

encontrei algumas pústulas, de onde escorria alguma coisa fétida. 

Os vermes estavam ali. Ela parecia em decomposição, seus olhos 

eram inexistentes. No lugar havia apenas duas órbitas vazias, onde 

brilhava uma coisa escura, murcha e úmida. 

–Entre, Anderson. – A velha gemeu, num sussurro assustador. Ela 

vestia uma túnica escura, que parecia ser de lã, mas naquela condi-

ção de luz, não dava para saber. Eu tive que me conter para não dar 

um grito. 

A velha me agarrou pelo braço e senti sua mão magra, dura e nodo-

sa apertando meu pulso. 
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–Eu… Eu… – Eu não sabia o que dizer. Tentei balbuciar um bom 

dia, mas estava estupefato demais com os buracos na cara dela para 

conseguir me expressar. 

A velha me puxou com força para a escuridão de sua cela. Eu tremia 

feito uma vara verde. A velha me empurrou e eu caí sentado na bei-

ra de uma cama úmida e malcheirosa. O cheiro do quarto era de 

carne podre. 

Ela andou com desenvoltura pela escuridão, e mexeu num tipo de 

baú que estava longe. A escuridão era tamanha que eu me esforçava 

para ver alguma coisa. A velha não dizia nada enquanto revirava o 

baú. Minutos depois, ela começou a gemer, enfim tirou uma antiga 

lamparina de querosene. Riscou um fósforo e o quarto se iluminou 

de uma luz alaranjada. A velha projetava sombras escuras e com-

pridas na parede branca, repleta de rachaduras. Aquela luz fraca do 

fogo conseguia deixar o ambiente ainda mais fantasmagórico do que 

a escuridão.  Quando a luz se fez no pequeno cômodo, que era pe-

queno demais para o tamanho enorme da porta, vi escrituras estra-

nhas que não consegui compreender feitas em carvão nas paredes. A 

velha veio com o lampião. E a luz da chama iluminou melhor seu 

rosto. Para meu espanto, realmente não havia olhos. 

–Foi a Ana Pau… – Eu comecei a dizer. 

–Cale-se! – A velha gritou. Eu cheguei a pular na cama de susto. O 

som dos estalinhos me mostrou que eu estava sobre um antigo col-

chão de palha. 

A velha foi até a porta que estava aberta e a bateu com um empur-

rão. A porta deu um estrondo que ecoou no corredor do convento. 



 

 

 247 

 

Eu senti o medo aumentar consideravelmente. Então ela voltou, 

vindo na minha direção. 

A velha abriu sua mão branca e enrugada e esticou seus dedos com-

pridos, que terminavam em unhas danificadas e longas como garras. 

Ela colocou a palma aberta sobre a minha cabeça. Ficamos assim por 

uns cinco segundos, que me pareceram uma eternidade. Eu estava 

me cagando de medo. 

A velha então disse: – Tá. Então tá... 

Minha vontade foi de perguntar “Tá o que, porra?”. Mas me contive 

com medo da reação da velha.  Eu, como já estava sendo uma tradi-

ção nos últimos dias, não entendi nada, e fiquei olhando, esperando 

que algo acontecesse. 

A velha puxou um banquinho de madeira crua, que estava no canto 

da parede, perto do velho baú. E nele ela sentou-se. Estava agora na 

minha frente. 

Eu fiquei quieto, tentava não olhar para os buracos sem os olhos na 

cara dela.  Eu estava intrigado, pois não sabia como ela podia me 

ver, mas tudo indicava que ela conseguia. 

A velha então quebrou o silêncio naquele pequeno cômodo, que 

mais parecia uma cela: 

–Você esteve na caixa. Então conseguiu escapar. Mas deixou uma 

mulher lá dentro e quer ajudá-la a sair. 
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–Isso. – Foi o que eu disse, tentando conter o nojo que me deu de ver 

que enquanto ela falava, pequenas minhoquinhas brancas pingavam 

de suas órbitas carcomidas. 

–Se você não tirar ela, a mulher vai morrer. – A velha sentenciou. Eu 

já sabia disso, mas dito pela boca dela, aquele fato soava quase como 

uma condenação. 

–Como posso me livrar dessa maldição? Há como escapar da caixa? 

– Perguntei. 

A velha fez um certo silêncio. Ela meteu o dedo indicador fino den-

tro do ouvido dela e ficou coçando… Se balançando para frente e 

para trás. Quieta. Eu apenas esperei uma resposta, que parecia não 

vir. Mas então ela surgiu: –Eu já ajudei uma pessoa na mesma con-

dição que você… Um francês. 

Eu me espantei. 

–Um francês? 

A velha nada disse. E eu perguntei em seguida: 

Ele se chamava Serge? 

–Sim. Esse mesmo. – A velha respondeu. 

Serge não havia me falado sobre ela, tinha me contado uma história 

diferente. 

A velha então parou de se balançar para a frente e para trás no ban-

quinho. Ela se aproximou de mim. Foi chegando e eu tentando não 
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fazer uma cara de desespero. Senti o cheiro de podre que ela exala-

va, e seu hálito era dos piores que já senti na vida. Vi aquelas órbitas 

oculares solitárias e vazias, com de minhoquinhas nojentas a rastejar 

no fundo, entre as pústulas, e a velha então me disse, sussurrando 

entre seus dentes podres: 

–Ele mentiu para você, criança. Serge nunca foi salvo por um ho-

mem misterioso, mas por mim. 

–Eu… Eu… Então, o que ele fez? 

–A caixa escolhe as pessoas. Não se sai da caixa sem um sacrifício.  – 

Ela disse, com um sorriso estranho. 

–Sacrifício? 

–O francês escolheu uma pessoa que ele conheceu na guerra. Ele 

ofereceu a pessoa para a caixa no lugar dele. Então a caixa o libertou 

e a pessoa foi enviada para a caixa. 

–A senhora está dizendo que eu tenho então… 

–Você vai ter que escolher alguém para ir para a caixa, no seu lugar. 

Se você não fizer isso, voltará para a caixa, definitivamente, e nunca 

mais sairá de lá. 

–Mas… E quanto a Mara? 

–A mulher? Ela poderá sair se houver um sacrifício. 

–Então eu devo ofertar duas pessoas para a caixa no nosso lugar? 
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–Sim. A velha sorriu os dentes amarelos, que eram ainda mais ama-

relos iluminados pela chama de candeeiro. 

–O que eu preciso fazer? – Eu disse, resignado. Não sabia se acredi-

tava naquela velha, mas como ela podia saber o que se passava co-

migo? Aliás, eu nem sabia como e nem se ela estava mesmo viva. 

 Talvez eu estivesse falando com uma assombração. 

–A velha levantou-se com certa dificuldade. Ela era meio corcunda, 

e caminhou com passos vacilantes até o baú. Ali ela futicou por al-

gum tempo. Ouvi o som de metal sendo raspado. Coisas batendo. 

Pareciam panelas ou algo assim.  

A velha então virou-se para mim e voltou ao banquinho. Ela tinha 

uma coisa na mão. Então agarrou meu braço, e enquanto ela puxava 

minha mão para abri-la eu me perguntava como uma velha de mais 

de 90 anos, pela sua aparência decrépita, e ainda por cima sem os 

olhos, conseguia saber onde minha mão estava. Abri a mão e ela co-

locou uma coisa metálica na minha palma. Olhei na luz e vi um tipo 

de alfinete de ferro. Parecia bem oxidado e um pouco sujo. 

–Que isso? 

–Isso é uma fíbula.   Espete duas pessoas com a fíbula. As pessoas 

que você espetar, serão enviadas para a caixa. Você estará livre, e ela 

também… Mas… 

–Mas? 

–A morte lhe acompanha. – A velha disse, com um sorriso estranho 

nos lábios finos e enrugados. Há uma Queres te acompanhando 

desde que saiu da caixa. – Ela disse. 
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–O que? – Eu não entendi. 

–Olhe isso, disse a velha. Ela passou a mão em seu cabelo branco 

esfiapento e dali debaixo do manto, arrancou um tufo branco do 

próprio cabelo. A velha jogou o tufo de cabelos brancos sobre a 

chama e eles queimaram de uma só vez, como se fossem pólvora, 

soltando uma pequena bolota de fumaça que vacilou no ar sob a luz 

alaranjada. A velha soprou a fumaça para cima de mim e eu vi a 

fumaça gradualmente formar a silhueta de uma pessoa. Estava pa-

rada, como um fantasma, perto da cama. Fiquei ali olhando aquele 

estranho show de horrores. A fumaça gradualmente foi se juntando 

e adensando e eu vi o rosto de uma mulher. Parecia uma estátua, 

mas então se mexeu. Ela lentamente andou passando atrás da velha 

e parou do outro lado da cama. Então a velha sem os olhos soprou 

na direção da fumaça e a nuvem em forma de mulher lentamente se 

desfez. 

  

–Que porra é essa? O que é isso? – Eu perguntei atônito. 

Isso é sua Queres. Ela está com você. A Queres não sabe que nós a 

vimos. 

–Mas o que é isso? Isso é um, um fantasma? 

–Não se preocupe. Cada ser vivente tem uma Queres. São filhas de 

Nix. A Queres traz a morte violenta e trágica. Ela te seguirá onde 

quer que você vá. A sua Queres é inofensiva, mas após usar a fíbula, 

ela saberá que você detém o conhecimento do sacrifício e tentará 

tudo para atraí-lo à uma morte violenta, e não descansará enquanto 

isso não acontecer. 
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–Não há como escapar, senhora? 

–Há. Mas isso tem um preço. Um preço que discutiremos depois, na 

hora certa. Tudo dependerá do que você estará disposto a fazer por 

este favor… – Disse a velha, levantando-se e indo até o candeeiro 

que descansava sobre a cômoda, perto de uma pilha enorme livros 

grossos e antigos, com capa de couro. 

A velha fez um sinal, em silêncio, movendo seus braços, como quem 

toca galinhas. Levantei-me de sua cama. 

–Há uma moça com você. – A velha disse, me levando até a porta. 

–Sim. 

–Diga a ela que Tamoz está desperto. 

–Tamoz? 

–Tamoz está desperto. 

–Sim senhora… Eu disse.  Queria sair logo daquele lugar malcheiro-

so. A velha abriu a pesada porta de madeira e ouvi o arrepiante ran-

gido novamente. 

Eu estava saindo quando me ocorreu que não sabia o nome dela. 

–Qual o seu nome, senhora? –Perguntei, inocentemente. 

Então a velha sem os olhos andou de costas, sumindo na escuridão 

do quarto. Ali de dentro ouvi uma risada gutural, grotesca, sinistra. 
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Era uma risada que eu já tinha escutando antes. A Risada do Mun-

go. 

A porta bateu violentamente, com uma explosão. Eu disparei, numa 

carreira desesperada, abri a porta que dava acesso a escada, passei 

correndo pelo pátio iluminado pelo sol, pelos corredores, cheguei ao 

primeiro andar, e corri em total pânico até a porta. Precisei forçar a 

mesma para conseguir sair do convento. Lá fora, Ana Paula me es-

perava, apoiada no capô do fusca enquanto brincava de desfolhar 

uma rosa do jardim. 

Eu fui até ela. 

–Não me diga nada! – Ela disse, estendendo sua mão num gesto, 

com o indicador apontado para cima. 

–Tudo bem, ué. 

–Entra no carro.  – Ela disse, me apontando o veículo. 

Entrei, o carro estava quente, pois tinha ficado no sol. Já era quase 

meio dia e o sol estava inclemente. Eu me sentia muito cansado, 

exausto. Ainda teríamos uma longa viagem até a capital paulista. 

–Estou cansado. Nossa… Quebrado. – Eu gemi, tentando me ajustar 

no assento incômodo do fusca. 

–É assim com todos os que falam com ela. 

–Só me diz uma coisa? 
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–Depende. – Ela respondeu sorrindo enquanto sacolejávamos pela 

estrada de chão, repleta de buracos, com poeira vermelha, e com-

posta de várias voltas sinuosas ao redor de barrancos. 

–Ela está viva ou não? 

–Depende do que você chama de vida. – Respondeu Ana Paula. 

Fiquei pensando nisso por um longo tempo. Ela ligou o rádio numa 

estação local e quando pegamos a rodovia federal, aquela fraqueza 

se apoderou de meu ser de forma completa, e eu caí no sono nova-

mente. 

Acordei sendo sacudido pelo braço pela Ana Paula. Estava na porta 

de casa. 

–Hã? Quê? 

–Chegamos.  – Ela disse, apontando o prédio. Agradeci, meio sem 

graça. 

–Toma, pela gasolina! – Eu disse, estendendo umas notas para ela. 

Ana Paula pegou o dinheiro e enfiou na pequena bolsinha.  Ela deu 

a volta no carro, me deu um abraço e me beijou na boca novamente, 

dessa vez num pequeno estalinho. 

–Adeus, Anderson.  – Disse a moça do cabelo Channel. 

–Adeus, e obrigado pela força aí. Tem, certeza que não quer saber o 

que ela disse? Ela mandou um recado. 
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–Não! Eu não quero. – Disse a jovem sorrindo. 

A linda e pequena mulher morena de seios fartos entrou no fusca. 

Ele deu uns estouros e saiu. Acompanhei–a com o olhar até que ela 

dobrou a esquina e sumiu. 

Entrei no prédio. Estava cansado e meio atordoado com tudo aquilo. 

 No bolso da calça o incômodo. Já no elevador, retirei o alfinete 

grande de ferro enferrujado. Aquele era o único elemento que me 

dizia que tudo aquilo que eu tinha vivido era real. 

Quando entrei no apartamento, encontrei o Cabelinho jogando Su-

per Nintendo na Tv. Ele imediatamente pausou o jogo e veio falar 

comigo, todo empolgado. 

–Aíííí! A famosa “cueca da sorte” nunca nega fogo! Estava até agora 

no motel, hein seu merda? 

–Que motel que nada. Você nem imagina o que aconteceu. 

–Você que não imagina. Acredita que eu estava no banheiro dando 

uma mijada e quando saí tinha uma garota na porta. Ela disse que 

estava me esperando. Antes que eu falasse alguma coisa ela me 

agarrou, me tascou o maior beijão e aí já viu, né? Sabe como que é… 

Seu amigo aqui é o especialista em vaginas do ano! 

–Ah, tá de brincadeira. 

–Serião! Comigo gostoso. E vou te falar, nunca tinha na minha vida 

uma ereção tão prolongada. Quando saí com ela do banheiro, não vi 

vocês na mesa, tinham uns quatro caras lá. Calculei que você tinha 

se arrumado com as duas e fui para o apê da moça. Uma tal de Ma-
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rília. Safada feito ela só. Ela jogou champanhe no corpo, peladinha e 

tinha que ver só o que eu… 

–Cara… Pera aí! Pera aí! Deixa eu te falar. A moça lá, a tal de Ana 

Paula. Ela me levou até o carro dela. Me tascou um beijo… 

–Aí garanhão! 

–Não, meu. Eu tava bêbado. Ela me beijou à força.  Daí me jogou 

num fusca e me levou para uma cidade lá de Minas Gerais! 

–O que? Porra tinha motel mais perto! 

–Cara, entende uma coisa, eu não comi a Ana Paula! A Ana Paula 

não queria dar pra mim! Ela me levou num convento, lá na puta que 

pariu, depois de onde o “Judas perdeu as botas”! 

–Mas… Por que? 

–Ela disse que o meu caso era grave. – Falei desenhando as aspas no 

ar com os dedos. 

–A propósito, teu olho ta bem melhor. – Cabelinho respondeu. 

–Ela me levou lá nesse convento e uma freira me levou num quarto, 

numa cela… Tinha uma velha lá, meu… Uma velha que parecia até 

uma assombração. 

–Porra, o papo está ficando bizarro. Calmaí que eu vou pegar uma 

vodca aqui no freezer. – Ele disse correndo para a cozinha. Sentei no 

sofá e fiquei vendo a fase congelada do Super Mario. 
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–Tu alugaste o Super Mario? 

–Viu que foda? É lançamento ali na locadora. Já tem até fila para 

locar. Mas sabe como é… Ser amigo do dono tem certas vantagens. – 

Cabelinho disse, retornando para a sala com um copão de vodca 

com gelo. 

–Show. 

–Mas então continua daí. Tu viste uma velha no convento… Tem 

certeza que não era um asilo? 

–Não, era convento mesmo. Ela me disse que eu ia morrer na caixa 

se não fizesse como o Serge. 

–O francês? Mas ele não foi salvo pelo homem misterioso? 

–Então! Aqui que está a bomba. A velha disse que não. Que é menti-

ra. Ela falou que ela ensinou ao Serge como escapar da maldição da 

caixa. 

–Puta merda… Cara, onde isso vai parar, meu? 

–Espera, escuta só isso, Cabelinho. Ela disse que a caixa quer outra 

pessoa para me libertar. E eu tenho que mostrar a caixa quem será 

enviado para lá no meu lugar. 

–Maluco… Eu preciso te dizer que há grandes chances de a velha ser 

parte da sua imaginação, como o Guru, o mendigo, o grilo falante… 

–Não era grilo, porra. Aliás, ó. 
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–Que isso? – Ele perguntou, pegando o alfinete da minha mão. 

–Ela disse que isso se chama fíbula. Que era para espetar as pessoas 

que serão enviadas para a caixa no meu lugar e no lugar da Mara 

com isso. Aí seríamos libertados. E as pessoas espetadas iriam parar 

na caixa. 

Meu amigo Cabelinho não disse nada. Tomou dois goles de vodca 

olhando para o troço. 

–Parece antigo. – Ele disse. 

–É verdade, parece antigaço, né? 

–Então a velha disse que você só precisava espetar essa porra em 

alguém e… 

–Cuidado aí, meu. – Eu disse. 

Cabelinho estava disposto a me confrontar. Ele pegou o pontudo 

alfinete e cravou na palma da própria mão. Eu dei um grito: 

–Nãããão! 

–Está vendo, seu merda? Não aconteceu nada! – Ele disse, sorrindo. 

 –Porra meu. 

–Cara, você está surtadinho… Surtadinho de pedra mesmo… – Ele 

disse, jogando o alfinete de ferro sobre a mesinha. Cabelinho pegou 

o controle do Super Nintendo e retomou o jogo. 
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Eu peguei o alfinete e fui para o meu quarto. Talvez eu tivesse uma 

antiga caixinha de caneta em que ele coubesse.  Eu estava futicando 

o meu armário quando ouvi um baque seco. Corri na sala e me de-

parei com Cabelinho emborcado sobre a mesinha. 

–Cabelinho! – Gritei assustado. Ele estava desmaiado. Eu sacudi, 

desesperado. Talvez estivesse engasgado. Ele não reagia. Ali que eu 

vi como ele era pesado. Deitei–o no sofá e tentei massagem cardíaca. 

Desesperado eu só pensava na fíbula. 

Corri para o corredor e bati na porta dos vizinhos. Seu Augusto, um 

senhor alto magro e muito inteligente veio me acudir. 

–Que houve? 

–Ele desmaiou jogando. Não sei. – Eu não quis dizer, óbvio sobre a 

fíbula. 

A dona Tereza do 1008, ligou para o SAMU.  Eu e o seu Augusto do 

1004 tentávamos reanima-lo. Mas era em vão.  Cabelinho parecia 

completamente desacordado. 

–Ai meu Deus! Ai meu Deus! – Eu gemia de desespero. 

–Calma, foi só um desmaio. – Disse o vizinho, na tentativa de apla-

car minha ansiedade. Ele apontou a caixinha do baseado na estante 

de ferro. – Ali, esconde essa porra, que pode dar merda. 

Eu agradeci a dica do vizinho. Peguei a caixinha, joguei o saco com a 

erva no vaso e dei descarga. Taquei a caixa na lixeira do corredor. 

Nisso minha sala já estava cheia de vizinhos. Uns sacudindo, outros 
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colocando compressa gelada na testa do Cabelinho… Nada dava 

jeito. 

Sentei no sofá e fiquei olhando, distante enquanto a galera discutia o 

que era melhor fazer.  Todo mundo tinha uma receita caseira “que 

levanta até defunto”. 

Eu estava desolado. 

O SAMU chegou. Pegaram o Cabelinho e removeram com a maca. 

Deram uma injeção nele, mediram pressão, pulso. Pareciam nervo-

sos. Desceram com a maca no elevador. Eu fiquei na sala. A confu-

são no corredor era caótica. Todos os vizinhos falando ao mesmo 

tempo.  E eu só pensava: “Fodeu! Agora fodeu de vez!” 
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Capítulo 23 
 

 

Quando eu cheguei lá, a Cíntia já estava na praça. 

Pernas cruzadas, com um tamancão vermelho grande, balançando 

para cima e para baixo. Como sempre, fumando um cigarro. 

–E aí? Alguma notícia? – Ela me perguntou. 

–Nada… Tudo na mesma. Está estável… Mas respira com apare-

lhos. Os médicos ainda não sabem a gravidade da lesão. – Respondi. 

 

A Cíntia era a garota que o Cabelinho estava afim, mas não conse-

guia comer. Eu a conhecia, socialmente, de mesa de bar, mas não era 

amigo dela. Eu sempre achei que ela me olhava meio com desdém, 

certamente ela conhecia melhor o Cabelinho, sabia o potencial dele e 

devia ficar intrigada como um cara daqueles era amigo de um sujei-

to como eu. Eu conhecia ela porque ele entrava na pilha de falar dela 

e eram horas e mais horas falando (quase sempre sozinho) como ela 

era interessante bonita “de fechar o comércio” e misteriosa. 

Ela era bonitona mesmo, mas muito alta, com um cabelão de pante-

ra, que ia até o meio das costas. Os olhos verdes que pareciam até de 

mentira, eram sempre bem pintados. Brincões de argolas prateadas 
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emolduravam seu rosto. Era magérrima, bem branca, tão pálida que 

parecia uma vela. Mas sua palidez contrastava com seu cabelo e a 

boca vermelho escarlate que manchava a ponta do cigarro. Ela sem-

pre estava de preto. De dia, de tarde, de noite…  

Cabelinho certa vez me disse que achava legal isso nela. Ele nunca 

tinha visto a Cíntia de outra cor de roupa que não fosse o preto. Na-

quele dia, ela estava até usando umas luvas de renda preta, que eu, 

pessoalmente, achava um troço cafona para caralho. 

Embora fosse linda, como o Cabelinho sempre dizia, o “conjunto da 

obra” era um pouco exagerado, e ela, não sei porque, me lembrava 

mais uma cantora de bordel do que uma filósofa da USP. 

Sentei no banco perto dela. O sereno da noite caía sobre nós na pra-

ça. 

–Todas as pessoas têm os seus maus dias. Mas esse, de longe, foi um 

dia péssimo. – Eu disse. 

A Cíntia me estendeu um maço de cigarros em silêncio. Levantei a 

mão espalmada em recusa. 

–Eu parei. 

–Se mudar de ideia, está aqui. – Ela disse, colocando o maço no ban-

co da praça, entre nós dois. 

–SAMU, médicos, vizinhos, meu melhor amigo nesse estado. 

–É foda… 
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–Desculpa ter te chamado. 

–Não, tudo bem. Você fez o certo. – Ela disse. E emendou: – Você 

está acabado. 

Claro que estava. Eu havia perambulado atrás deles o dia todo. De-

pois que o Samu resolveu fazer a “remoção”, foi o tempo de pular 

do sofá, futicar o armário dele em busca dos documentos e carteira 

do plano de saúde… Fui parar no pronto–socorro. Tentei me comu-

nicar com a família dele, lá de Campo Grande, mas só consegui falar 

com uma tia. Custei a conseguir a transferência para a Santa Casa. 

Precisei usar um dos contatos do jornal. Logo eu, que detesto pedir 

favor. Mas pelo Cabelinho faço qualquer coisa. 

–Pois é. Acho que estou. Foi puxado. Que horas são? 

 Cíntia puxou a manga do casaquinho e viu a hora: – Três e quaren-

ta. – Então acendeu mais um cigarro na guimba que já ia jogar fora, 

com um peteleco. 

–Foooda… Foooda. – Gemi, praticamente deixando escapar sem 

querer. 

–Calma, ele vai sair dessa. – Ela tentou me tranquilizar. 

Eu não tinha tanta certeza. O remorso me corroía por dentro. Eu sa-

bia que a culpa era minha. Se eu não tivesse dado o alfinete da velha 

na mão dele, ele ainda estaria lá, jogando a fase bônus do Super Ma-

rio. 

–Tomara. – Eu disse, tentando conter as lágrimas. 
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Estávamos sentados na praça, em frente ao hospital, porque o plano 

do Cabelinho não permitia acompanhante. E o estado dele era sério, 

por isso havia ainda pouca informação. O que me confortava era 

saber que o Cabelinho tinha ido parar na caixa. Até que ele fosse 

esmagado, ou morresse de fome ou sede ou comido pelo Mungo, o 

corpo aqui estaria “no compasso de espera”. 

–Ele sempre fala muito de você. – Ela disse. 

–É… O cara é gente boa. – Respondi. – Olha, eu devo passar a noite 

aqui hoje, então, se você quiser ir, pode ir. Tá tarde, né? 

 –Não, não. Tá safo. Vou te fazer companhia. – Ela disse. 

Meia hora depois ela estava dormindo, com a cabeça dobrada para 

trás no banco. A mulher tinha quase um metro e noventa, e parecia 

uma girafa retorcida naquele pequeno banquinho da pracinha. 

Eu ali do lado dela. Os olhos fixos numa árvore distante. Eu via a 

Lua passando por trás das folhas, iluminando a escuridão. Meus 

pensamentos viajavam entre memórias antigas e recentes. Aí ela 

gemeu, e se mexeu no banco. 

–Ops, acho que peguei no sono, né? 

–Tranquilo. O dia está quase raiando. 

–Bom, acho que para mim já deu. – Ela falou, se levantando com 

dificuldade. Quando ficou em pé, toda zonza, ela parecia duas vezes 

maior que já era. Imaginei o casal bizarro que eles dois formavam e 

quase consegui sorrir. 
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–Valeu mesmo, Cíntia. – Eu disse. 

–Olha, você tem meu telefone, né? 

–Tenho… Eu tô com a agenda do Cabelinho… É… Para avisar né? – 

Falei, apontando a mochila no chão da praça. 

–Qualquer coisa, me liga que eu venho voando, tá? – Ela se abaixou 

e me deu um beijo estalado na bochecha. 

–Tudo bem. Vou ficar por aqui. 

 

–Olha, cê precisa de alguma coisa? Uma grana? 

 –Não, não. Pode deixar. Tá safo. – Eu respondi, recusando a ajuda 

dela. 

–Então tá. Tchau! – Ela falou. 

Acenei para ela em silêncio e via mulher enorme cruzar a praça, 

meio cambaleando sobre as plataformas vermelhas. Estava na cara 

que ela não ia aguentar aquele rojão num banco de praça tão des-

confortável. 

Fiquei ainda ali por quase uma hora, vendo o lento despertar do dia. 

As andorinhas surgiram como magica, voando por todo lado, fa-

zendo acrobacias sensacionais. “Como deve ser bom ser livre as-

sim…” – Pensei. 

Nisso ouvi um assovio. Quando olhei para trás, do outro lado da 

rua, estava o enfermeiro que eu havia molhado a mão para me man-
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ter atualizado. Essa era, na verdade, a única razão para que eu pas-

sasse a noite no banco da praça. Eu não gostava de hospitais, mas 

até dormiria lá dentro, porém, a Cíntia não parava de fumar, e cigar-

ro, só na praça. Acabei no relento mais para não deixar a pretenden-

te do Cabelinho no vácuo. 

 Eu havia até me arrependido de ligar para ela, mas na hora do “pe-

ga para capar” lá em casa, eu não achei muita gente que pudesse me 

dar uma força. Se o Cabelinho fosse 10% mais organizado com a 

agenda dele, talvez eu conseguisse ajudá-lo melhor. 

Levantei e atravessei a rua de paralelepípedos. O cara estava me es-

perando perto duma coluna, na entrada. 

–E aí? 

–Ele é firmeza. Vai sair dessa. – Respondeu o enfermeiro. 

–Mas o que deu? 

–Hemorragia cerebral. Estão desconfiando de um tumor. Vão fazer 

uns exames, para ver se vai dar sequela, se vai ter que operar… Mas 

só depois que o quadro estabilizar. – Ele disse, sem olhar na minha 

cara. 

–Hum. – Gemi em resposta. 

–É uma merda, né, companheiro? 

 –Pois é. 
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–Essa é a tragédia da vida. Ninguém está livre de ter um avc. Está 

tudo bem e daí… Poft! Eu vejo isso todo dia aqui. 

–Bom, Genésio, aqui está. Pega aqui. Aqui tem o meu telefone, esse é 

o de casa, esse é o do trabalho. Qualquer alteração no quadro você 

me avisa? 

 –Claro, Anderson. Deixa comigo, cara. 

Aqui. Mais um café aí. 

–Não, não… Que isso. 

–Eu faço questão. 

–Não, não precisa. 

–Pega, caralho! 

 –Ok então. Qualquer coisa te dou notícias. Vou ficar de olho. – Ele 

disse, meio acanhado por aceitar o dinheiro. Enfiou no bolso de trás 

e saiu, meio sem graça. 

Saí dali e fui para casa. 

Foi estranho chegar em casa e não ver meu amigo. O videogame 

ainda estava pausado, rolando na Tv. 

 Na confusão, esqueci de desligar. A mancha de vodca ainda estava 

no sofá. O copo, que os vizinhos pegaram estava sujo sobre a pia da 

cozinha. 
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O quarto estava todo bagunçado. Roupas reviradas…  

Não tive tempo de fazer uma garimpagem cuidadosa. 

Fui para o meu quarto. A cidade já tinha despertado. Carros buzi-

navam, ônibus aceleravam e a fumaça de fuligem dos escapamentos 

se misturava com os raios alaranjados do sol que se filtravam nos 

buracos das nuvens. 

Ali no quarto, senti uma uta duma solidão. Olhei para as coisas, vol-

tei-me aos meus pensamentos. Se era como a velha sem os olhos ha-

via me dito, eu estava livre da caixa. Tragicamente, meu melhor 

amigo havia ido parar na caixa no meu lugar. Pensei que se ela me 

deu o alfinete, talvez ela pudesse reverter aquilo, tirar o Cabelinho 

daquela situação. 

–Porra, porque não pensei nisso antes? – Falei sozinho. 

Eu tinha chegado lá dormindo, mas sabia que era um convento 

enorme, com uma igreja barroca no fundo. Ficava em Poços de Cal-

das, não devia ser difícil de encontrar… 

Eu precisava falar com a velha, pedir a ajuda dela. Estava disposto a 

salvar o meu amigo a qualquer custo. Se eu tivesse como falar com a 

Ana Paula… Ela conhecia a velha, era amiga do Cabelinho, quem 

sabe podia me ajudar, interceder por mim. Mas então, me lembrei 

daquela risada satânica que ouvi dentro do quarto dela. Aquilo ti-

nha quase me matado de medo. 

Fui até a estante, e na caixinha da caneta, peguei o alfinete. Ali esta-

va a tal da Fíbula, um alfinete enorme, todo trabalhado e enferruja-

do. Era surreal que aquela merdinha tivesse a capacidade de man-

dar alguém para a caixa. Ou não? Ou será que como o próprio Cabe-
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linho desconfiava, tudo não passava de um bando de parasitas que-

rendo dinheiro, inventando enredos para me confundir? Eu mesmo 

não estaria me confundindo?  

Segundo o enfermeiro, Cabelinho tivera um AVC… Talvez nada 

daquilo tivesse relação com a caixa. Nem mesmo eu sabia se uma 

pessoa se espetando, teria o mesmo efeito de eu, o cara que tinha 

que estar na caixa, espetando a pessoa, que foi como a velha bizarra 

do convento me dissera que devia ser. 

Eu estava muito cansado, esgotado. Falido. Deitei na cama para dar 

uma descansada na coluna, que queimava. 

Apaguei. 

Sonhei com a caixa. Acordei banhado em suor. No relógio já eram 

16:00. Eu havia dormido a manhã e a tarde inteira. Levantei apres-

sado, tomei um banho e voltei para o hospital. 

Quando cheguei lá, encontrei com meu contato, o Genésio. 

–E aí? 

 –Tudo igual, para melhor. Ele está inconsciente ainda, mas já saiu 

da Uti. A pressão intracraniana baixou nas últimas horas com os 

remédios. Mas custou conseguirem fazer efeito. Ele era viciado? 

 –Cara, desde que conheço ele, o cara toma tudo que tem direito. 

Mas ele gosta mesmo é dum beck e um goró, tá ligado? 

 –Ah… Tá. Entendo. – Ele disse. E então, me apontou. – Ah, falando 

nisso, tem uma coroa lá que é parente dele, ó. 
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Havia uma senhora muito distinta, sentada na recepção. Ela estava 

lendo uma revista barata de celebridades. 

Me aproximei. 

–Oi, boa tarde. 

–Boa tarde. – Ela disse, baixando a revista, com uma expressão 

enigmática no rosto. 

–A senhora é parente do Cabel… Quero dizer, do Marcos. 

–Sou a tia dele. – Ela falou. 

–Prazer. Eu sou o Anderson, eu divido o apartamento com ele. – Fa-

lei apertando a mão dela. 

Após conversarmos amenidades, contei por alto que ouvi ele cair e 

chamei os vizinhos. Omiti a vodca, a maconha, a Fíbula e até o super 

Mario. 

Ouvi ela falar um pouco sobre a infância dele sem os pais, que mor-

reram num acidente, e em como ela sofreu para criar o filho da irmã, 

sozinha, pois também era viúva. Ela parecia severa, rígida. Não de-

monstrava muito amor por ele, pois nem parecia estar muito abala-

da com a condição de Cabelinho. Aquilo me surpreendeu um pou-

co. Após alguns minutos de conversas, nos despedimos. Ela ia ficar 

naquela noite no hospital, porque esperava que ele acordasse, e teria 

que ir embora no outro dia. Era estranho me referir a ele como Mar-

cos, e minha cabeça sempre me dava um alerta de que eu estava fa-

lando errado. Para mim era Cabelinho e pronto. Mas para a tia dele, 
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Cabelinho sempre seria o “Marquinhos”. Gravei uma nota mental 

de zoar o Cabelinho com aquilo se ele saísse da caixa. 

Engraçado que o Cabelinho nunca tinha me dito que era órfão. Des-

cobri naquele dia. 

Aquilo me deu uma nova dimensão, ainda desconhecida para mim 

sobre o meu amigo. Eu me lembrava de ouvi-lo contando casos en-

graçados de como deixou os pais malucos de vergonha aos dez 

anos, quando gritou “capêêêêtaaaa! ” no meio da missa, em Campo 

Grande. Me lembrei de quando ele me contou de uma surra que le-

vou da mãe quando roubou duas latas de leite condensado e ma-

mou tudo escondido no banheiro, e como foi difícil encarar a diar-

reia épica que se seguiu ao crime. 

Sempre que ele ficava bêbado ele me contava essas histórias dos 

pais dele, de como eles tinham a horrível mania de se beijarem em 

público o tempo todo. Contava como o pai dele dirigia mal, mas 

como era “um coroa carinhoso e muito preocupado” e a mãe “beata 

e superchata, mas sempre um ombro amigo”. Eu passei anos ouvin-

do aquelas histórias e me imaginando sendo parte daquela família. 

Os famosos almoços de domingo que a mãe dele fazia, e que eram 

sempre com frango assado com batatas, coisa que ninguém aguen-

tava mais… Os casos do pai que consertava televisão e que eventu-

almente levava uns choques, e saía puto, jogando alicate, martelo, 

parafuso para tudo que era lado… 

Era tudo mentira. Tudo invenção para mascarar uma infância solitá-

ria. Cabelinho bebia e inventava para si mesmo a história que ele 

jamais conseguiu ter. E era tão bom nisso que ele me convencia. En-

tão, ao pensar naquilo tudo, eu chorei. E como eu chorei, porra. 



 

 

272 

Philipe Kling David 

 

 

Capítulo 24 
 

 

Não pude evitar derramar algumas lágrimas pelo meu amigo. Eu 

sabia a merda que ele devia estar passando. Por outro lado, poucas 

pessoas estariam mais preparadas para se defrontar com o bizarro 

mundo da caixa além dele. Tive que tentar me conter, porque as 

pessoas do ônibus já começavam a me olhar com um certo estra-

nhamento. 

Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. Estava seguindo para 

casa, mas de súbito, levantei e desci do coletivo. Peguei um outro 

ônibus que ia em sentido Consolação. Havia muitas coisas que eu 

precisava saber e achei que seria uma boa confrontar Serge. 

Graças às retenções da hora do rush, cheguei no Centro de Yoga e já 

era de noite. 

Após tocar a campainha com alguma insistência, a portinha se abriu 

lá no fundo e ele apareceu. 

–Ah, é você? – Ele disse, meio aborrecido. 

–Posso falar com o senhor rapidinho? – Gritei do portão. 
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–Só um instante que eu vou aí abrir. – Ele falou já entrando para 

buscar a chave das correntes enormes que trancavam o portãozinho. 

Minutos depois estávamos na sala do centro de Yoga. 

–Então, o que eu posso fazer por você, Anderson? – Perguntou Ser-

ge, com seu sotaque de garçom de restaurante chique. 

Eu não disse nada. Sentei no sofá de couro, peguei a mochila, abri e 

tirei a caixa da caneta. Serge me acompanhou em silêncio, obser-

vando meus movimentos. 

Quando abri a caixa e ele viu a Fíbula, deu dois passos para trás e 

precisou se apoiar na estante, para não cair. 

–O que é isso? Como conseguiu? Não… Não é possível! – Ele gemeu 

com horror. O velho tinha os olhos arregalados, parecia que estava 

diante de uma coisa abominável. E talvez de fato, estivesse. 

A reação dele foi bem estranha, e eu nunca imaginei que ele reagiria 

daquela forma. 

–O senhor sabe o que é isso, não? 

 –Eu… Eu sei. – Ele disse, respirando fundo e alisando os cabelos 

brancos. 

Eu fiz sinal para que ele se aproximasse. Serge chegou perto, mas se 

recusou a tocar na Fíbula. Resolvi rasgar o verbo para ver a reação 

dele. 
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–Eu sei a verdade. A velha me contou. Você matou o mergulhador 

para escapar da caixa. – Afirmei, apontando a fíbula para ele. 

Ele estava estupefato, olhando para mim como quem via um fan-

tasma. 

–Não… Não é possível. Então, ela não foi morta? E essa coisa… Essa 

coisa foi destruída. Isso é loucura. Que tipo de brincadeira é esta, 

menino? 

 –Morta? Bem… Ela não parecia lá muito bonita, é verdade, mas 

morta ela não estava não. 

–Onde você falou com ela? Eu preciso saber! 

 –Eu… Acho melhor guardar minhas informações. Não é isso que o 

senhor também faz? – Dei uma cartada para ver como ele reagiria. 

Serge se aproximou. Sentou-se na poltrona que compunha o belo 

conjunto de couro. 

–Parte do que te contei foi real. Você viu as marcas na minha carne. 

–Sim senhor. Eu só quero saber a verdade. 

–Fui parar na caixa, encontrei a mulher, saí. Mas então comecei a 

retornar continuamente para a caixa. Gradualmente a coisa piorou e 

comecei a coabitar este mundo e a caixa. Eu precisava me livrar da-

quela maldição. Meu estado de saúde piorava gravemente. Quando 

um médico que me examinava me deu pouco menos de seis meses 

de vida, devido a hemorragia, eu entrei em pânico. Viajei para a Ín-
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dia em busca de ajuda espiritual. Foi lá que conheci uma pessoa, da 

qual não posso falar. 

–Não pode ou não quer? 

 –Não posso mesmo. Mas me limito a dizer que era um guardião de 

um templo dedicado a uma deusa chamada Kali. 

–E aí? 

 –Essa pessoa me disse que eu devia procurar ajuda. Ela me falou 

que havia, na Grécia, uma mulher capaz de me ajudar. Mas ela nun-

ca parava. Estava sempre em movimento. Eu precisaria achar esta 

mulher, e ela poderia me livrar da maldição. Ninguém sabia o nome 

dela, mas na Índia, me disseram que ela era uma “áugura”. Eu gas-

tei todo o dinheiro que possuía na Grécia, buscando pela tal áugura. 

Minha condição era cada vez pior, e antes que eu chegasse a encon-

tra-la, foi ela que me encontrou. Era uma velha bem idosa, que se 

vestia com um manto escuro, muito sujo. As pessoas do lugar pen-

savam que era uma louca, uma mendiga ou andarilha, mas todos a 

temiam, e os cães nunca se aproximavam dela. Ela me disse que po-

deria me salvar da maldição se eu fizesse um favor a ela. Eu aceitei, 

pois naquela situação, moribundo, eu aceitaria qualquer coisa. – 

Disse.  

Minha curiosidade só aumentava conforme ele detalhava a história.  

Ele pigarreou e retomou o caso: 

- ...Eu mal podia andar, mas ali era tudo ou nada. Eu precisava ficar 

com bandagens no rosto, tamanha minha hemorragia. A velha me 

levou a uma caverna, onde escavou o chão com as mãos. Eu mal po-
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dia acreditar nos meus olhos, quando vi que ela tirou da terra, na 

minha frente, este objeto que está na sua caixa. 

–Isso aqui? 

 –Exatamente. Ela pegou um pequeno punhal, cortou a própria car-

ne, e deixou um filete de sangue pingar sobre este alfinete. Ela me 

entregou e disse que eu tinha que espetar uma pessoa com isso. A 

pessoa iria para a caixa e eu estaria livre para sempre. Mas precisa-

ria pagar os serviços dela.  Agradeci e saí da caverna. No caminho, 

passei mal. Achei que ia morrer. Então, vi um grupo de turistas que 

compravam tâmaras. Eu me aproximei de um deles e o espetei nas 

costas. Nós dois caímos naquela hora. Mas só eu acordei… E esta é a 

verdade. 

–Então aquela conversa de Leonard, pessoas surgindo em cavernas 

da Indonésia, era tudo invenção? 

 –Bem, não exatamente. – O velho francês disse. Parecia que estava 

escolhendo com cuidado suas palavras. 

O Leonard existe. E a razão pelo qual ele entrou na minha vida, foi 

justamente por causa meu encontro com a áugura. 

–Ué. Não estou entendendo. 

–Quando eu condenei o turista à caixa, usei a fíbula. Uma vez que a 

fíbula é usada, o maleficio foi praticado. A áugura se torna mais for-

te com o maleficio. Quando cumpri minha parte no trato, eu a pro-

curei para saber o que devia fazer. Eu imaginava que nada poderia 

ser pior que matar alguém, mas tentei me enganar ao pensar que 

“matei para não morrer”. Tentei justificar meus atos e manter minha 
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consciência sob controle. Voltei na caverna e ela já não estava mais 

lá. As auguras nunca ficam no mesmo lugar. Elas estão sempre se 

movendo. Então, eu deixei de lado aquela história, voltei para a Ín-

dia. Fui viver minha vida. Em dois dias eu me sentia forte e sadio 

como nunca antes. Volta e meia, eu me lembrava do turista ameri-

cano, mas gradualmente, eu o esqueci. Parei de pensar nele. Eu já 

estava vivendo no Brasil por cinco anos quando me encontrei no-

vamente com a velha. 

–E como foi? – Indaguei, curioso. 

–Uma certa noite, acordei com sede. Era de madrugada. Fui beber 

água e lá estava ela, parada, perto da geladeira, na escuridão da co-

zinha. Quando acendi a luz e vi aquilo, meu coração quase saiu pela 

boca de susto. 

–Nossa… 

–Pois bem. Ela me pediu que eu matasse uma porca gravida em sa-

crifício a um ser ctônico. 

–Ser o que? 

 –Um ser das trevas, vamos dizer assim. 

–Ah. E você fez? 

 –Fiz, o que foi um grande erro. Ela me deu um retalho de couro 

com coisas escritas. Eram coisas que eu devia ler antes de cortar a 

garganta do animal. Era numa lua cheia. Fizemos numa cidade de 

Minas, num sítio de um aluno meu. No dia combinado, sacrifiquei 

eu mesmo uma porca prenha. Cortei sua garganta, enquanto dois 

funcionários meus seguravam o animal amarrado. A porca morreu, 
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esvaindo-se em sangue. Depois, vimos o filhote se debatendo na 

barriga dela. O pedaço de couro que a áugura me deu dizia para 

abrir o ventre da porca tão logo o filhote começasse a se debater. 

–E aí? 

 –Eu realizei o parto. Abri o bucho do animal com a faca de açou-

gueiro. E para o meu espanto… 

–O que? 

 –Nasceu uma menina. 

–Hã? – Eu não estava acreditando no que ouvia. 

–Nasceu uma menina. Exatamente. Com cordão umbilical, placen-

ta… Tudo direitinho. Ela nasceu como nasce gente, mas de dentro 

da porca. Os empregados ficaram com tanto medo que fugiram e me 

deixaram sozinho na mata, com o porco eviscerado e o bebê nos 

braços. Era uma menina. Então, ouvi a Áugura. Ela apareceu atrás 

de mim. Me disse que estávamos quites, pegou o bebê, o retalho de 

couro com a invocação e levou. 

–E o Leonard? 

 –Ele apareceu no dia seguinte, fazendo perguntas na porta do sítio. 

Eu ainda estava lá. Ele disse aos empregados que queria falar comi-

go. Era um senhor idoso, que andava com dificuldade. Ele tinha 

consigo um tipo de relógio, uma coisa curiosa, cheia de símbolos. 

Ele me disse que estava caçando a Áugura. Eu contei a ele que esti-

vera com ela um dia antes. Contei da caixa e ele não se espantou. 

Aliás, quem se espantou fui eu. Leonard sabia bastante sobre a cai-
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xa. O “lugar além da realidade”. – Ele disse, fazendo as aspas com 

os dedos. 

–Então é isso? Ele te disse que esteve lá… Mais o que? 

 –Leonard falou que são seis Áuguras. Ele havia matado duas. Mas 

ainda haviam quatro delas. Como elas estão condenadas a sempre 

se mover, é difícil de pegá-las. Também é difícil porque elas têm um 

grande poder. Uma grande força maligna. E estão ligadas, de ma-

neira que quando Leonard alcança uma, as outras todas sabem onde 

ele está. Quando eu contei a Leonard da Fíbula, do turista america-

no e do nascimento do bebê de dentro do porco, ele ficou muito 

preocupado. Parecia fora de si, transtornado. Ele me disse que preci-

sávamos destruir a fíbula. E foi o que fizemos. 

–Mas como é possível? Olha aqui. – Eu disse, apontando para ela na 

minha caixa. 

–Não sei. Isso eu não sei mesmo. – Falou Serge, coçando a cabeça. – 

Ele me levou até o banheiro da fazenda. Entrou no banheiro, me dis-

se para contar até seis e entrar de olho fechado e bater à porta em 

seguida. Eu confesso que achei aquilo muito estranho, mas após es-

tar na caixa, ver um bebê sair de dentro de um porco, eu estava acei-

tando tudo como natural. Fiz como ele mandou. 

Quando eu entrei, bati a porta, abri os olhos e tudo que vi foi uma 

enorme escuridão. Leonard havia me levado com ele para a caixa. 

Ele estava lá, tocou no meu ombro. Me disse para não me preocu-

par. Eu estava desesperado. Meu medo era ficar lá para sempre. 

Uma luz apareceu e era um tipo de pedra que ele tinha, que emitia 

uma luz fraca, mas que na escuridão nos permitia enxergar bem. 



 

 

280 

Philipe Kling David 

 

Leonard então pegou uma faca que ele tinha, cortou um buraco no 

chão da caixa. E mandou que eu jogasse a Fíbula nele. Eu joguei e 

logo depois o buraco se fechou. 

Leonard mandou que eu fechasse os olhos, e assim fiz. Quando ele 

mandou abrir, estávamos no banheiro do sítio. Ele agradeceu minha 

ajuda e disse que eu não poderia contar sobre isso para ninguém. 

Foi embora e eu toquei a minha vida… Até o dia em que recebi 

aquela ligação sua sobre o sadduh e a caixa. 

Eu ouvi em silêncio. Agora tudo parecia estar mais claro. Serge fala-

va sem rodeios. Também me abri com ele. Contei da moça que me 

levou no convento e da velha sem olhos. 

–Sem os olhos? – Ela tinha olhos quando apareceu para mim. – Ele 

disse. 

–Ela está podre. – Eu falei. – Tinha minhoquinhas andando nela. 

–Que abominação! 

 –Mas o pior, o pior é que meu amigo se espetou com isso aqui. E 

agora… 

–Eu sei. Ele está na caixa. – Disse Serge com pesar. 

–Então, eu preciso de ajuda. Preciso achar aquela velha, dar um jeito 

de tirar ele de lá. 

–Meu filho, escute o que vou te falar, de coração: Esqueça isso. Vá 

viver sua vida. Seu amigo está morto. – Ele disse, com a mão no meu 

ombro. 
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Eu não podia acreditar em tamanho egoísmo. Eu não pretendia dei-

xar meu amigo se foder por minha causa. Mas Serge era persuasivo. 

–Você usou a fíbula. Está marcado para sempre. Um dia ela lhe co-

brará a dívida. E se você não fizer, irá morrer. Elas sempre fazem 

isso. 

Eu estava enojado. Não aguentei nem mais uma palavra. Joguei a 

caixa de caneta na mochila e fui embora. Ainda no portão, Serge me 

deu um último conselho: 

–Esqueça isso, vá viver sua vida. O que passou, passou.  

Abandone todas as suas esperanças, pois elas são vãs. 

Eu agradeci a atenção e parti, ainda mais perdido do que estava 

quando cheguei no Rashmann Yôga. 

Já era tarde da noite. Voltei para casa, e não dormi direito, pensando 

o tempo todo que aquela velha diabólica poderia aparecer no meu 

quarto a qualquer momento. 

Lá pelas tantas, sem pregar o olho, repassando apalavra por palavra 

da história sinistra de Serge, desisti de dormir. Eu só me acalmava 

quando pensava em Mara. Me dei conta que com o tumulto dos úl-

timos dias, havia fraquejado em meu intuito de ir todos os dias no 

hospital em que ela estava. O dia estava quase raiando quando fi-

nalmente peguei no sono e dormi profundamente. 

Acordei com um grito ecoando no meu apartamento. Levei um sus-

to dos diabos. Estava ofegante. O sol estava raiando, tingindo o céu 

de avermelhado. 
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Fui até a sala e dei de cara com a velha. Estava sentada no sofá. Ela 

ficou parada, como uma estátua. Eu tremia de medo, feito uma vara 

verde. Me perguntei se não era mais um daqueles sonhos doidos 

com cara de realidade. 

–O que você quer? – Eu perguntei a ela. 

–Você usou o que eu lhe dei. Ainda falta uma. – Ela disse com um 

sorriso perverso entre os dentes podres. 

–Não! Não! Eu não quero mais. Vou devolver esta merda para a se-

nhora! 

 –Não tem volta, menino. Usou… Tem que pagar o favor. – Ela dis-

se, com o dedo magro apontado para mim. 

–Que… Que favor? O que você quer de mim, maldita? – Eu pergun-

tei quase me mijando de medo. 

–O seu olho esquerdo! – Ela falou, batendo com o indicador na pal-

ma da mão esquálida e cheia de feridas. 
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Capítulo 25 
 

 

Eu não podia acreditar no que ela me dizia. 

–Meu olho? Pra que?  

–Não interessa. –Respondeu a velha, rispidamente. 

Estava claro que brigar com uma velha de natureza sobrenatural 

não seria fácil, de modo que aquela era a hora em que eu precisava 

usar meus miolos. Optei por ganhar tempo. 

–Mas… Espere, calma aí! Se eu só espetei um, por que a senhora já 

ta cobrando o favor agora? Posso pagar de uma só vez ao final. 

–Aí será mais caro. – Respondeu a velha, dando um passo atrás. Ela 

parecia desconfiada. 

–Tudo bem. Mas a senhora tem que convir que me faltando um 

olho, terei mais dificuldade em cumprir a segunda espetada. Eu 

atrairei a atenção, e isso atrapalhará o meu intento. 

–É. Tá. Então tá. – Disse a velha. 
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Eu mal podia acreditar que havia conseguido convencer ela. A velha 

me deu as costas e saiu andando balançando a corcunda pronuncia-

da. Abriu a porta e saiu. A porta bateu com violência, e no estrondo, 

me vi parado, no meio da sala. Eu estava com os olhos fechados. 

Corri na porta e olhei pelo olho mágico. Não havia nem sinal dela 

no corredor. Talvez fosse um daqueles sonhos estranhos. 

Então o telefone tocou. 

Pensei que pudesse ser alguma notícia do Cabelinho. Corri para o 

aparelho e só ouvi uma respiração do outro lado. Aquilo me deu 

medo. 

–Alô? Alô? 

 Nada. Não se ouvia nada além da respiração profunda do outro 

lado. 

Bati o telefone. 

Voltei para o quarto, sem saber o que fazer. A cidade despertava 

gradualmente. 

O telefone tocou novamente. 

–Alô? 

–Seu babaca! – Ouvi do outro lado da linha. Era uma voz conhecida, 

mas eu não sabia distinguir direito, pois a ligação não estava boa. 

–Alô? Quem está falando? 
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 –Então quer dizer que depois daquela presepada você não me li-

gou, não deu sinal de vida… – Reconheci de imediato aquela suces-

são de cobranças vazias. Era a Jane. 

–Jane? 

–Você é um otário mesmo, Anderson. Por que não respondeu mi-

nhas cartas? Meus bilhetes que deixei no hospital? As flores… 

–Do que você tá falando, ô maluca? 

 –Não vem com essa… Eu sei que te entregaram. E as cartas? Podia 

pelo menos ter a decência de responder, “não fode, sua gorda vaga-

bunda. Vá procurar outro mané!”… Mas nããão, você é bom demais 

para tudo isso, né doutor Anderson? Melhor ignorar… Aposto que 

você pensou: Se eu ignorar a Jane ela vai sumir de vez da minha vi-

da… 

Bati o telefone na cara dela. Eu sei que não é nada bonito esse tipo 

de coisa, mas a Jane vinha ficando cada vez mais maluca nos dias 

que antecederam minha primeira viagem pela caixa. 

Não deu um minuto, o telefone tocou novamente. Claro que era ela. 

Deixei tocar para ver até onde ela ia. Fui tomar banho. 

Enquanto eu tomava banho, fazia a barba rala que eu tinha na cara, 

lavava o cabelo, ouvia o telefone se esgoelando. 

 

–Porra, ela não desiste. – Falei sozinho no chuveiro. 
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Terminei o banho, fui até o espelho, dei uma olhada na barba e reto-

quei as partes falhadas, já que o espelho do box estava quebrado e 

bem embaçado pelos duros anos de labuta. 

Enquanto isso, o telefone tocava sem parar. 

Voltei para o quarto, mudei a roupa… O telefone tocando. 

Aí chegou ao ponto que deu no saco e arranquei a porra da base. 

–ALÔÔÔ, porra! 

 –Seu filho da puta! Seu desgraçado. Seu maldit* 

Bati o telefone na cara dela novamente. 

Arrumei minhas coisas, ao som do telefone se esgoelando. 

Antes de sair, para poupar a paciência do pobre do Seu Augusto, 

meu vizinho de porta, arranquei o aparelho da tomada. 

Saí sem saber direito para onde eu ia. 

Ganhei a rua, dez andares abaixo. A cidade já se engarrafava. 

Optei por ir primeiro ver a Mara e de lá ir para a Santa Casa, ver o 

Cabelinho. Assim eu fiz. No ônibus, super cheio, eu ia pensando na 

velha e no sonho. Era sonho? Era um aviso? O que teria sido aquilo? 

E que porra era essa de querer o meu olho? Tudo bem que ela não 

tinha nenhum, mas parecia ver sem eles… A velha me dava calafri-

os, fosse em sonho, fosse em realidade. 
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Quase uma hora de engarrafamento depois, lá estava eu, chegando 

no hospital. Me identifiquei na recepção, ganhei o patético adesivi-

nho de “VISITANTE” e subi no elevador.  

No caminho, ele parou num andar e o enfermeiro que me acudiu 

naquele fatídico dia em que fui selvagemente surrado no elevador 

entrou. 

–Opa! – Ele disse, me cumprimentando. E emendou: – O Mike 

Tyson do elevador! 

 –Oi, bom dia. 

–Vai ter luta hoje? 

–Só se aquele pau no cu estiver aí! – Respondi de pronto. 

–Se liga… O cara andou vindo armado pra cá. Várias amigas lá do 

quinto andar disseram que viram. – Respondeu ele. 

Eu agradeci a informação. A porta se abriu e eu saí. 

Então quer dizer que o ex-namorado da Mara, além de um playboy 

filhinho de papai ainda é metido a bandido–valentão? 

 Fui para o quarto dela. 

Dessa vez ela estava sozinha. Concluí que devido ao trânsito o pai 

não tinha chegado. 

Fui até ela. Ela estava calma, de olhos fechados, parecia em comple-

ta paz. Imaginei o que ela estaria passando na caixa. 
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–Mara… Sou eu. Anderson. Eu estou aqui fora. Eu sei que você não 

pode me ouvir. Quando eu estava na caixa, não ouvi ninguém, en-

tão eu sei que é meio inútil ficar aqui falando com você, mas… O 

meu amigo que divide o apartamento comigo… O Cabelinho, lem-

bra? Ele foi parar na caixa… Está aí com você, em algum lugar da 

escuridão. Agora eu não posso mais voltar para a caixa… – Eu disse, 

pegando na mão dela. Mara era como uma boneca, linda. Inerte. 

– Eu sinto saudade. – Eu disse. Estava meio sem graça em conversar 

com ela. Não por ela, mas por mim mesmo… Eu me achava bobo. 

– Sabe, Mara… Os dias aqui fora tem sido estranho. Mais estranhos 

que aí na caixa. Conheci uma velha… Uma velha estranha, que não 

tinha os olhos… Ela apareceu para mim e me disse que… Bem… 

Não importa. Eu vou te tirar daí, meu amor! Eu juro! – Eu disse, e 

então me inclinei e beijei seus lábios macios, porém, gelados pela 

ação do ar condicionado. 

Nisso a porta se abriu. 

Era ele. O playboy. 

–Tá fazendo o que aqui, portuga? – Ele disse, já vindo para cima 

com o dedo em riste. 

–Vai tomar no cu, seu playboy de araque! – Eu falei, dando um tapa 

no dedo dele. 

–Tá querendo levar outra surra, portuga? – O cara começou a gritar. 

Vi sua veia saltada no pescoço e imaginei na hora como me satisfaria 

em cravar fundo o alfinete grego naquele pescoço musculoso. 
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–Tenta, seu furingo! – Eu berrei, estufando o peito, e dando tapi-

nhas, como quem diz: “Vem! ” 

Felizmente a gritaria funcionou e atraiu a atenção das enfermeiras 

do andar. Em poucos segundos, a porta se abriu de supetão e três 

delas entraram correndo, já agarrando o playboy pelo pescoço num 

tipo de mata leão meio desengonçado. 

–Ou,ou,ou,ou! Parou! – A enfermeira gritou. 

–Eu vou te matar, seu portuga filho da puta! – Ele gritava, lutando e 

tentando se desvencilhar delas e avançar para cima de mim. Eu, por 

minha vez, fiquei impassível ao lado de Mara, que jazia na cama em 

completa serenidade. 

As enfermeiras foram puxando ele para fora do quarto. O playboy 

gritava palavrões, todo cheio de marra. Já no corredor, dezenas de 

pessoas saíam às portas dos quartos, afim de ver o fuzuê. Outras 

pessoas se aglomeravam no hall do elevador tentando entender o 

que era a confusão. Enquanto as enfermeiras do andar tentavam 

contê-lo, elas tropeçaram e caíram com ele. O cara era forte e isso 

acabou machucando uma das enfermeiras com uma cabeçada dele 

no queixo dela, de modo que abriu um corte no lábio ela começou a 

babar sangue. 

Vendo isso, as auxiliares de enfermagem do andar começaram uma 

enorme gritaria, e o furdunço só aumentou. 

O chique hospital particular ganhava ares de hospício. Foi quando 

vieram os maqueiros, dois sujeitos fortões que agarraram o maluco 

pelo pescoço. Um deu um socão tão lindamente colocado na cara do 

playboy que ele caiu no chão, de quatro, sem nem saber o que tinha 
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acontecido. Me lembrei de quando fui atropelado pelo Mungo pela 

primeira vez. É foda mesmo, a gente sente o chão subir como mági-

ca e quando vê, está no chão, nocauteado. 

Então o outro sujeito agarrou o playboy, que já se levantava para 

revidar o murro e puxou os braços do lutadorzinho de merda para 

trás. Ele virou bicho, tentando pular feito um boi xucro. 

Nessa parte, não sei o que aconteceu, porque a moça do quarto do 

lado veio falar comigo, com uma expressão estranha. 

–Que isso? –Ela falou. 

–Eu, eu não sei. É um maluco que não se conforma que eu sou o no-

vo namorado dela. – Eu respondi. 

–Não… Isso não. Isso ó. – Ela apontou, me empurrando de lado. En-

tão eu vi que ela estava apontando direto para Mara. 

Olhei para trás e horrorizado, vi um filete de sangue escorrendo co-

piosamente do nariz de Mara na cama. 

–Ai meu Deus! – Eu gelei. 

A primeira coisa que pensei quando vi aquilo é que tinha dado 

merda na caixa. 

–O Mungo! – Eu disse. 

–Que? – A moça perguntou. 

–Nada… Nada. Socorro! Socorro! Acudam! – Eu berrei na porta do 

quarto. 
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De lá, eu vi que as enfermeiras vieram correndo, enquanto ao fundo, 

os dois maqueiros levavam o playboy para o elevador na base da 

porrada. 

–Hemorragia! – A enfermeira disse quando bateu o olho. 

–Liga para o plantonista! – Uma disse para a outra. Começou uma 

correria que parecia até filme. 

As coisas estavam ficando tensas. 

A enfermeira começou a fazer a limpeza. Eu não sabia o que fazer, 

então sentei ali e fiquei rezando pela Mara. 

Dois médicos apareceram, acompanhados de uns enfermeiros. 

–O senhor agora vai nos dar licença. – Ele disse, me apontando edu-

cadamente a porta. 

Eu saí, meio atordoado. Minha vida tinha virado uma montanha–

russa. Aquele sangue todo a empapar o lençol da cama de Mara… 

Aquilo não era normal. Lembrei das hemorragias que o Serge havia 

me falado. Há pouco tempo e o tempo estava definitivamente contra 

mim. Mara dependia de mim e eu estava idiotamente desperdiçan-

do aquele valioso tempo. 

Eu fiquei do lado de fora do quarto, esperando alguma coisa. 

Então a porta se abriu e surgiram eles, puxando uma maca de rodi-

nhas com a Mara em cima. 

–O que foi? – Perguntei à enfermeira. 
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–Calma. Vamos fazer um MRI nela. – Disse a moça. 

–MRI? 

–Um exame… Calma, vai dar tudo certo. – Ela disse, e então me deu 

as costas e se juntou ao pequeno cortejo que escoltava o carrinho na 

direção do elevador. 

Eles se foram. Só restou o quarto vazio. 

Agora eu não tinha escolha senão ir em frente. Se aquilo fosse efeito 

do Mungo, talvez a resposta estivesse em Cabelinho. Eu precisava 

ver como ele estava. 

Saí depressa do hospital, peguei um taxi para a Santa Casa. 

Cheguei lá já quase na hora do almoço. 

Na recepção, perguntei pelo meu contato, mas ele não estava. Era a 

folga dele. 

Não achei a tia do Cabelinho, e concluí que ela já tinha ido embora. 

Precisei subornar uma moça da limpeza para que ela entrasse lá e 

me trouxesse novas informações. Descrevi o meu amigo, dei o nome 

dele. Expliquei o que ele tinha e tal. Ela entrou, andou um pouco, 

fez sinal para que eu esperasse, movendo a mão ereta no ar, com a 

palma para baixo duas vezes e sumiu atrás da parede no fim do cor-

redor. 

A moça demorou horrores. 

Eu fiquei lá sentado, vendo uma menininha atentada brincar de fa-

zer aviãozinho de papel com um jornal esquecido na recepção. 
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O tempo se arrastava, e eu só pensava na Mara e na sangueira que 

eu vi. 

 “Ela tem que sair dessa” – Torci mentalmente, ainda que algo den-

tro de mim ficasse o tempo todo me dizendo que manter esperanças 

era perda de tempo. 

E então a moça da faxina apareceu. No fim do corredor, enquanto 

ela caminhava, vi que seu semblante parecia carregado. Ela veio an-

dando e senti o horrível arrepio que precedia as más notícias. Ela 

andava e parecia vir em câmera lenta. Olhei bem no rosto dela e en-

tão percebi que ela movia o rosto negativamente. Seus lábios se rete-

saram, como se estivessem a todo custo evitando permitir que as 

palavras que iriam me causar tanto sofrimento saíssem deles. 

–Ele veio a óbito. – Ela disse, ainda a uns dois metros de onde eu 

estava. 

–Hã? 

 –Desculpe. 

–Hã? 

–Ele morreu. 

–Hã? – Eu não conseguia ouvir. Meu cérebro tinha bloqueado a 

ideia. 

–Desculpe. –A moça disse novamente, sem graça. – Não teve o que 

fazer. Então se virou e se foi, com os baldes. 



 

 

294 

Philipe Kling David 

 

Eu não podia acreditar. 

–Não, não, não… Botei as mãos na cabeça. Meus olhos embaçaram 

no ato. Eu pensei que ia ter um negócio. Uma síncope. 

Cabelinho, o meu amigo, meu amigão… O companheiro de grandes 

jogatinas, de grandes bebedeiras… Morto. Por minha culpa, minha 

tão grande culpa, minha máxima culpa. 

Lembrei do sangue no nariz de Mara. Fazia sentido. A caixa estava 

ceifando os dois. 

– Não… Não… – Era só o que eu conseguia dizer, enquanto tentava 

porcamente me apoiar na pilastra. Derreti e parei no chão. Eu era só 

uma carcaça corroída pela tristeza de perder um amigo que era qua-

se um irmão. 

Eu havia fracassado. Talvez àquela altura, Mara já estivesse morta. 

Concluí que numa só tacada do azar, eu havia perdido para a caixa e 

sua criatura demoníaca, o meu grande amor e o meu melhor amigo. 

Chorei inconsolavelmente. 

–Calma, moço. – Uma voz me disse. 

Quando levantei os olhos, era a menina. Ela tinha uns sete anos. 

Talvez menos. Morena, parecia saudável e talvez por isso estava ali 

com a mãe visitando alguém. 

Tentei me acalmar, limpar as lágrimas. 

–Suellen! – Gritou a mãe, quando viu a menina me entregando um 

papelzinho. 
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A menina reagiu meio cabisbaixa, e foi andando na direção da mãe. 

A mãe agarrou a menina pelo braço e deu–lhe um discreto safanão. 

Baixei minha cabeça. Era um pedaço de jornal rasgado, onde tinha 

uma propaganda de promoção de mercado. Ali estava uma bolinha 

de “smile” com um pedaço de texto cortado dizendo “Fique feli” 

com um pedaço do Z falhado. 

Imaginei que a menina havia cortado do jornal da recepção para me 

acalmar. Achei uma atitude linda, das mais humanas que já vi. 

Agradar um homem que ela nunca havia visto, que estava chorando 

por um motivo que ela desconhecia… Simplesmente o ato de desejar 

o bem ao próximo, sem esperar nada. A menina e seu singelo peda-

ço de jornal sujo, me deu uma lição. 

Olhei para ela e ela me deu um discreto tchauzinho e sorriso lá de 

longe, sem deixar a mãe perceber. Guardei o papel jornal rasgado no 

bolso da camisa, acenei com a cabeça para ela, tentando esboçar um 

sorriso, me levantei e saí. 

Enquanto eu saía, tentava não pensar no Cabelinho e seu destino 

cruel. As lágrimas começaram a voltar em profusão, ignorando meu 

desejo de que elas se contivessem quietas em minhas glândulas la-

crimais. Precisei pegar o lenço para secá-las. E então, o papel dobra-

do de jornal caiu no meu pé. Eu me abaixei para pegar. Pretendia 

guardar aquilo como uma recordação triste do dia da morte do Ca-

belinho. Por pura sorte, vi, atrás da bolinha sorridente recortada no 

jornal, o calendário lunar. O dia seguinte seria de lua cheia. E a data 

uma terça-feira. 

“Talvez as coincidências realmente não existam.” – Pensei. 
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O besouro azul. Talvez minha única esperança agora fosse seguir 

aquilo que eu não sabia se era imaginação, delírio, realidade ou so-

nho e encontrar Leonard. 

Saí dali direto para a rodoviária, onde comprei uma passagem para 

Cabo Frio, no estado do Rio, no primeiro guichê que eu achei com 

um lugar que certamente iria ter umas dunas de areia. 
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Capítulo 26 
 

 

Tive pouco tempo para me organizar na imensa rodoviária do Tietê. 

Passei no caixa eletrônico e saquei algum dinheiro, para emergên-

cias e para poder comer. Naquela confusão toda, eu quase sempre 

esquecia de comer. Só me dava conta disso quando o estômago 

queimava terrivelmente. 

Comprei um misto-quente com uma Coca-Cola. Foi a conta de ir ao 

banheiro, fazer xixi e embarcar no busão. Sentei na poltrona 27, jane-

la. 

Enquanto o ônibus dava ré e se preparava para iniciar a viagem, o 

dia dava seus primeiros sinais de que estava se aproximando do 

fim. Por um momento, mentalizei sobre Mara e o Cabelinho. Percebi 

que havia passado algumas horas sem pensar neles. Eu precisava 

fazer logo aquele bate-volta, porque se a situação da Mara piorasse, 

eu queria estar perto dela para pelo menos me despedir, o que eu 

não havia conseguido fazer com o Cabelinho. 

Enquanto o ônibus fazia suas curvas, eu olhava lá fora e via os car-

ros gradualmente aumentando em quantidade. Aquele tinha sido 

um ônibus ótimo, porque ia conseguir sair da metrópole antes da 
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hora do rush, quando tudo acaba parando em monstruosos engarra-

famentos, que serpenteiam na escuridão como cobras luminosas. 

Na estrada, a noite caiu rápido. Como era dia de semana, não foi 

muita gente no ônibus. Devia ter umas cinco cabeças naquele veícu-

lo. Acendi a luz de leitura e peguei o papelzinho no bolso. “Seja Fe-

li” 

Fiquei ali olhando aquilo por um tempo, até notar as letras dançan-

do com o balanço das curvas da estrada. Seriam oito horas de estra-

da até chegar no balneário da Região dos Lagos. 

 Encostei a cabeça para trás, fechei os olhos e fiquei pensando na 

caixa. 

Então eu peguei no sono. Como era previsível, sonhei com a caixa. 

No sonho, eu estava lá, naquele lugar silencioso e frio. Senti o cheiro 

de poeira que tinha na caixa. Meti a mão no bolso e saquei a lanter-

ninha. 

Imediatamente comecei a iluminar aquele lugar sombrio. Minha es-

perança era que eu estivesse na caixa certa. Andei pela caixa, ilumi-

nando com o forte facho luminoso que saía da lanterna. 

Ao longe, vi uma figura abaixada. Imediatamente reconheci pelas 

roupas. Era ela. Mara! 

–Mara! – Gritei, ouvindo o eco do meu grito ressoando na enorme 

caixa. Mas a Mara não respondeu. Parecia abaixada, como que re-

zando. 
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Me aproximei, mantendo a lanterna nela. 

–Mara? Ei… Mara? Sou eu… Anderson! – Eu disse, tentando não a 

assustar enquanto me aproximava. 

Então num súbito movimento ela se virou para mim. Tinha as pupi-

las dilatadas, o rosto retorcido numa expressão de medo e fúria, co-

mo um gato surpreendido num beco infecto. 

Seu rosto estava todo repleto de sangue e nos poucos segundos que 

consegui manter a lanterna iluminando a cena, vi que Cabelinho 

jazia morto, com as tripas para fora logo abaixo dela. Mara estava 

comendo o cadáver! 

–Não! Não! – Eu gritei. 

Ela parecia insana. Levantou-se com dificuldade e correu para cima 

de mim, a boca escancarada. 

–Nãããão! – Berrei de medo, até sentir uma mão pesada agarrando 

meu ombro.  Abri os olhos, eu estava no ônibus, a cara enfiada na 

janela, que havia se embaçado toda com minha respiração ofegante. 

–Foi um pesadelo. – Gemi. Me Virei para agradecer ao passageiro 

que gentilmente me sacudiu quando me deparei com a horrível ve-

lha sem olhos bem ali do meu lado. 

A velha horrenda não disse nada, apenas ria, com aqueles dois bu-

racos na cara. Então eu vi na mão dela uma bola. Era um olho. E en-

tão me dei conta… O olho era o meu! 
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–AAAAAAAAAARG! – Berrei a plenos pulmões, até sentir uma 

mão agarrando o meu braço. 

–Está se sentindo bem, senhor? 

Abri os olhos e tinha um homem negro ali, me segurando. O ônibus 

estava parado. 

–Hã? Que? 

–Acho que o senhor estava tendo um pesadelo. – Ele disse. 

Reconheci a japona da empresa. Era o fiscal. O ônibus estava na pa-

rada do jantar, em Resende. 

Agradeci por ele ter me acordado. Faltava cerca de 30 minutos para 

o ônibus sair, então fui no banheiro, lavei o rosto. Jurei para mim 

mesmo que não ia dormir de novo. Agora toda vez que eu dormia a 

velha maldita aparecia. Olhei bem para ter certeza que meu olho 

estava lá. A velha tinha me assustado, mas nada tinha me deixado 

uma dor por dentro tão forte quanto a imagem de Mara, animales-

camente se alimentando de um cadáver. Seria um daqueles sonhos 

proféticos? Seria este o destino do Cabelinho na caixa? 

Passei na lanchonete e comprei um saco de salgadinhos, pois temia 

pedir uma coisa mais demorada e perder o ônibus. Peguei um refri e 

voltei para o ônibus. 

Vi que os passageiros me olhavam com expressão estranha. Certa-

mente eu devia ter gritado muito naquela viagem. 
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Retomei meu assento e o ônibus seguiu viagem. Eu não consegui 

dormir mais, porque toda hora a imagem da velha sem olhos senta-

da na poltrona do meu lado voltava na minha cabeça. 

Fui na viagem olhando pela janela. A janela não abria, porque o ôni-

bus era com ar condicionado, um luxo, mas isso impedia de abrir a 

janela. Eu ia olhando o céu e as estrelas. Enquanto o veículo desliza-

va pelas estradas escuras e praticamente desertas, com exceção de 

um carro aqui, um caminhãozinho ali, eu ia olhando aquela profu-

são de pontos luminosos na noite de lua e ouvia o som constante do 

motor. Todos os passageiros já dormiam pesadamente e um coroa lá 

na frente roncava alto que dava pra escutar no meio do ônibus. 

“Eu devia ter trazido o meu Walkman”. – Pensei. 

Na estrada eu via a Lua, um bolão enorme, refletindo na água para-

da das salinas. Eram quase duas da manhã quando o ônibus entrou 

em Cabo Frio. 

Ele não tinha nem encostado na rodoviária, alguns passageiros já 

estavam se levantando para sair. Percebi que a maioria deles era 

compostas de camelôs, que iam a São Paulo buscar mercadoria, que 

traziam em grandes sacolões pretos. 

Quando finalmente consegui descer do ônibus, me vi sem rumo cer-

to na rodoviária, que era meio precária, lembrando até a rodoviária 

de Cruzeiro. A primeira coisa que eu notei ali foi o vento frio e cons-

tante. Estava ventando direto. 

Eu já tinha ido a Cabo Frio cerca de duas vezes, mas havia muito 

tempo. Não me lembrava direito das coisas. Tinha um homem todo 
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encolhido numa cadeira perto de uma pilastra, ouvindo um radinho 

de pilha. Calculei que era o vigia da rodoviária. 

–Bom dia. – Eu disse a ele. 

–Boa noite. – Ele me respondeu, crente que estava abafando. 

–O senhor sabe onde que ficam as dunas? 

–Dunas? 

–É…  Isso. 

–Duna… De areia? Ou o Hotel “dunas”? 

–Duna de areia mesmo. 

–Ah, meu filho. Duna aqui, é indo lá pra Praia do Forte, lá para o 

final… Mas também tem as dunas ali da estrada de Arraial. – Ele 

disse, apontando uma parede de chapisco que não me dizia grande 

coisa. 

–É que eu não sou daqui… – Eu disse. 

–Vê-se logo, o senhor é de Portugal, né? 

–É sim. 

–Dá para notar, com seu sotaque de piada… – Disse o vigia rindo 

com seus dentes amarelo-ouro. 

–Bom, então, voltando ao lance da duna… Como que eu faço mes-

mo? Qual o caminho mais perto? 
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–Mas qual duna você quer, meu filho? Tem várias, na praia do forte 

tem uma grandona… E tem o Parque das dunas, na estrada para 

Arraial do Cabo… 

–Essa aí. Do parque. Como que faz? 

–Ah, tem que pegar o Salinas. Mas ele só começa a passar seis e meia 

da manhã, filho. 

Eu sentei perto do vigia. Essa eu não esperava. Ficar ali até seis e 

meia da manhã? E o besouro tinha dito que tinha que ser em noite 

de lua. Eu não sabia se de manhã iria funcionar. Então notei a bici-

cleta do vigia, amarrada com uma corrente no poste. Era uma bici-

cleta antiquada, com dínamo e farolzinho. 

–Sabe o que é, é que eu estou fazendo um trabalho aqui pro jornal, 

ó… – Eu disse, sacando a minha carteirinha de jornalista, num caô 

clássico, do tipo que sempre colava.  Estendi o cartão para ele, que 

ficou olhando detalhadamente, afastando do rosto. Vi que o vigia 

era hipermetrope. – E precisava ir fazer umas fotos das dunas, mas 

tem que ser no escuro, quero pegar o sol nascendo. Se eu esperar o 

ônibus, eu perco. 

–Sei. – Ele disse, me devolvendo o cartão. 

–Pode me alugar sua bicicleta? 

–Alugar? – Ele parecia confuso. 

–Sim, é que eu já estou com passagem comprada para as oito e meia, 

de volta pra São Paulo, aqui, ó. 
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–Ah, sim. É sim senhor. 

–Então… Eu tenho uma graninha aqui, ó. Te pago para usar a bici-

cleta até lá. Assim que amanhecer eu devo estar “estourando por 

aqui” lá pelas seis, sete… E a sua bicicleta vai ficar aí parada no pos-

te… Assim o senhor ganha um extra. – Eu disse, sacando um maço 

de notas de dez mil cruzeiros da carteira. O sujeito arregalou o olho 

quando viu o dinheiro na frente dele. 

–Por essa grana, pode ficar com ela que eu compro uma nova! – Ele 

falou empolgado, agarrando o bolinho de dinheiro. 

–Mas eu faço questão de devolver para o senhor. Não tenho como 

levar ela pra São Paulo… Aliás, o senhor vai poder até fazer uns 

óculos aí com esse dinheiro. 

–Veio mesmo em boa hora… Mas como o senhor sabia que eu estava 

precisando de óculos novo? 

Eu não disse nada, apenas sorri. 

–Ah, é jornalista, jornalista pega as coisas no ar! – Ele disse, rindo. 

Levantou-se da cadeirinha precária e sacando uma chave enferruja-

da do bolso destravou o cadeado e a correntinha, também enferru-

jada. Aliás, era tudo enferrujado. 

–Boa sorte com as fotos! – Ele disse, acenando. 

Eu pedalava a bicicleta do vigia com esforço. Era dura, pouco lubri-

ficada. Entendi ali porque ele pensou logo em comprar uma nova. 

Segui pelo caminho que ele tinha apontado, indo na direção da es-

trada para Arraial do Cabo. 
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–Maldita Bicicleta… – Gemi. – Maldita cidade sem táxi na madruga-

da. – Eu estava mal-acostumado com as facilidades da metrópole 

paulistana. 

A estrada era escura, e só se iluminava vagamente com o farolete da 

bicicleta. Eventualmente, passava um caminhão, que jogava um fa-

rol na estrada e facilitava enxergar melhor. Fora isso, os pernilongos 

pareciam uma nuvem, vindo em meu encalço. Bastava eu diminuir 

um pouco a marcha, e eles começavam a me morder no cangote. 

Felizmente o vento era quase incessante, e atrapalhava o trabalho 

dos pernilongos. A lua também contribuía, iluminando de um tom 

meio azulado a estrada, atenuando a escuridão. No céu, as estrelas 

eram companheiras. 

Já devia ser quase umas quatro da manhã quando eu cheguei nas 

dunas. Encostei a bicicleta perto duma placa da estrada e prendi a 

corrente conforme o vigia havia me mostrado. Dos dois lados da 

estrada haviam montanhas brancas, como açúcar.  Elas brilhavam 

lindamente à luz do luar.  Avancei pela areia, para as dunas do lado 

esquerdo da pista. Andei quase uns vinte minutos afundando pé na 

areia fofa e fria. Era uma areia branca e finíssima. O vento constante 

sacudia as cristas das dunas, fazendo a areia me chicotear as pernas. 

Os meus tênis estavam repletos de areia. E com o vento, tinha areia 

até na minha boca. 

Após uma longa e cansativa jornada de ônibus e bicicleta, lá estava 

eu, andando no meio das dunas. Parecia um caso típico de insani-

dade. Eu pensei enquanto andava pelas dunas, subindo e descendo 

os montes de areia, usando a lanterna para enxergar, como eu pare-

ceria idiota e surtado se eu contasse para alguém que peguei um 
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ônibus em São Paulo e fui até Cabo Frio somente para chamar um 

nome de um cara que eu nem sabia se existia mesmo, porque um 

besouro havia me mandado fazer isso, provavelmente num sonho. 

Parei no meio das dunas. Olhei ao redor e não vi uma só luz de casa 

ao longe. Eu estava completamente isolado. Apaguei a lanterna e vi 

como somente a luz da lua iluminava todo o arredor branco. 

Eu não sabia como deveria fazer aquilo. Ajoelhei-me na areia, olhei 

para a lua no céu sem nuvens e chamei sete vezes. 

Leonard? Leonard?  Leonard? Leonard?  Leonard? Leonard?  Leo-

nard? 

E nada aconteceu… Como era previsível, ali estava eu, no meio da 

casa do caralho, com pernilongos zumbindo ferozmente nos meus 

ouvidos, enquanto chamava um nome de alguém que eu nem fazia 

ideia como era. 

Foquei esperando que algo acontecesse, como quando chamei o 

Mungo na caixa. Mas nada aconteceu. Simplesmente, o vento conti-

nuava a açoitar os montes de areia, jogando farelo branco dentro da 

minha camisa e boca. 

–Mas que merda! Que caralho! – Eu pensei quando me dei conta do 

papel ridículo que eu estava fazendo. O Mau humor aumentou sig-

nificativamente quando pensei na imensidão do caminho que eu 

teria que retornar com a bicicleta até a rodoviária. 

Levantei-me após esperar vários minutos que o tal do Leonard apa-

recesse, e foi em vão. 
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Voltei para a estrada. “Talvez Leonard esteja lá perto da placa, me 

esperando” – Pensei. 

Corri pelas dunas até chegar na estradam, mas ali só estava a bicicle-

ta e os indefectíveis mosquitos. 

Montei na “magrela” e pedalei aquela porcaria dura, aquele ferro–

velho de volta para a rodoviária. Eu me sentia um estúpido. De to-

das as burradas que havia cometido até ali, aquela tinha sido certa-

mente a maior. Gastei tempo e dinheiro, e só enquanto pedalava me 

dei conta que a tia do Cabelinho talvez não estivesse sabendo do 

que aconteceu com ele.  Eu precisava voltar para dar encaminha-

mento à questão de velório, enterro, avisar o pessoal da USP…Havia 

uma montanha e afazeres me esperando em São Paulo e eu idiota-

mente seguindo sonhos em Cabo Frio. 

O dia estava querendo amanhecer quando encostei a bicicleta junto 

ao meio–fio. O vigia veio. 

–Foi rápido! – Ele disse. – O sol nem nasceu! 

–A câmera quebrou. – Respondi, laconicamente, entregando o gui-

dão a ele. 

–Que pena… Bom, foi um prazer fazer negócio com o senhor. – Ele 

me respondeu. 

Sentei-me num daqueles bancos de fibra de vidro azuis. Só me res-

tava agora esperar o dia nascer, pegar o busão e voltar para a cidade 

grande. Tentei me consolar pensando que talvez aquela “retirada” 

da confusão tivesse sido salutar para mim. Eu estaria louco me des-
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dobrando entre a Mara e sua misteriosa hemorragia e meu amigo 

falecido. 

O sol surgiu com força no céu quando deu seis da manhã em ponto. 

Antes disso parecia um céu meio nublado. 

–É quase sempre assim, disse o vigia. 

–E o vento? 

–Ah, Cabo Frio sem vento não é Cabo Frio. – Ele disse. 

Concordei. 

–Onde que tem um café aqui? – Perguntei a ele, apontando a lan-

chonete ainda com a grade abaixada. 

–Ih, rapaz… A Tia Vera anda meio doente. Capaz de nem vir… 

–E como que faz? – Indaguei. 

O vigia coçou o cabelo branco–carapinha e me respondeu. 

–Olha, tem um mercadão “ABC”, que fica indo por aquela rua ali… 

Perto do poste. Indo ali, você vai ver umas lojas coladas no estacio-

namento. Uma delas tem um café ali e até vende jornal. 

–Ok, vou dar um pulo lá. – Eu disse, me apressando, pois estava 

morto de fome, doido para tomar um café forte. 

Cheguei no lugar indicado, no supermercado, que estava fechado. 

Realmente tinha uma lojinha que vendia jornal que também vendia 
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um café. Acho que o mercado dela era quase 100% ocupado pelos 

dois taxistas do ponto em frente ao mercado. Se eu soubesse que 

havia aquele ponto ali, teria saído do ônibus direto para lá. Encostei 

no balcão, pedi o café e comprei o jornal.  

Aquele era um período conturbado politicamente. A inflação era 

galopante, batendo às vezes em 100%. Quem podia guardava grana 

no colchão, em dólares e eu era um, que ganhava o salário e no dia 

seguinte trocava no doleiro, para segurar. As manchetes, eram quase 

sempre iguais.  

O Collor se ferrando cada vez mais, e a Zélia tentando explicar como 

o dinheiro do país sumiu. Encostei ali com o jornal e pedi um novo 

café.  Enquanto a moça me servia, eu lia que mais de dois milhões 

de trabalhadores tinham perdido os seus empregos. As manchetes 

falavam da redução do salário mínimo, falências, aumento do nú-

mero de sem–teto, os famosos descamisados, aumento da violência 

urbana.  O Brasil ia de mal a pior. 

Quase que eu perdi o ônibus, pois quando me dei conta, estava em 

cima da hora. Paguei os três cafés, mais o jornal e saí correndo para 

a rodoviária. Felizmente era perto. 

Entrei no ônibus com ele já saindo da baia. 

Dessa vez, estava bem mais cheio. Eu tinha comprado a passagem 

de volta lá em São Paulo mesmo, e só então me dei conta que eu es-

tava no pior lugar do ônibus, perto do banheiro, lá na “cozinha”. 

Felizmente tudo indicava que não ia ninguém do meu lado, e eu me 

estiquei na poltrona para ler o jornal. 
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Então a porta do banheiro do ônibus abriu e um velho sentou do 

meu lado. 

–Dá licença! – Ele falou, num tom meio autoritário. 

Pedi desculpas e levantei, vendo que ele parecia meio bambo com o 

balanço do Ônibus. O velho sentou no meu lugar. Eu não quis criar 

caso, e fiquei na minha. 

–Você já leu esse jornal? – Ele perguntou, apontando o bolo de jornal 

dobrado no meu canto da poltrona. 

–Ah, já. 

–Posso dar uma lida? – Ele pediu.  Então eu passei o jornal para ele. 

–Obrigado Anderson. – Ele respondeu. 

Era como levar um choque. Eu não tinha dito o meu nome para ele. 

Então olhei de rabo de olho e vi o velho sorrindo para mim com 

meu jornal na mão, movendo a cabeça positivamente. 

Foi desse jeito estranho que eu conheci o Leonard. 
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Capítulo 27 

 

 

Durante um bom tempo da viagem, Leonard me fez contar em deta-

lhes para ele minha situação, o que eu fiz, o mais detalhado que po-

dia me lembrar. Em certos momentos, ele me interrompia para fazer 

perguntas que eu julguei meio sem pé nem cabeça, como quando eu 

contei que a Ana Paula tinha me levado até a cidade de Poços de 

Caldas num fusca. 

–Fusca que cor? – Ele perguntou curioso. Achei aquela pergunta to-

talmente fora de propósito, já que eu estava querendo chegar logo 

na parte da velha sem os olhos. – …Você sabe que ano era o fusca? 

Sinceramente, comecei rapidamente a pensar que o velho estava ca-

duco. Primeiro por suas perguntas meio nada a ver, depois porque 

ele era grosseiro às vezes. Em diversos momentos ele mandou que 

eu “calasse a boca”, “fechasse a matraca” e coisas do tipo, para em 

seguida emendar novas perguntas esdrúxulas. Uma das mais estra-

nhas perguntas que Leonard me fez foi: 

–A velha te deu uma moeda? 
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–Não… 

–Tem certeza? Nenhuma moeda, um botão, um broche… Algo as-

sim. Ela não deu nada? 

–Nada. Só a fíbula. 

–Tem certeza absoluta? 

–Tenho, ué! 

Quando o ônibus parou em Resende para o almoço, Leonard foi pa-

ra abanca de jornais. Eu estava com muita fome, e tratei de comprar 

uma mão com mortadela e um refri. Após a parada, voltamos para o 

ônibus, onde subiram mais alguns passageiros. 

Leonard era de falar pouco, e todas as vezes que eu perguntei sobre 

suas indagações, ele foi bem direto em me dizer que não era da mi-

nha conta. Ele pareceu bastante intrigado na parte do Mungo. 

–Você chegou a ver o Mungo? Como ele era? Tem certeza que o no-

me dele é “Mungo”? 

–Bem, eu vi rapidamente, e era como um tipo de macaco deformado 

gigante, do tamanho de duas pessoas em pé. Ele era forte e tinha 

uns dentões e tal. E o nome foi ele que disse, sussurrando no meu 

ouvido. – Respondi. 

Outra dúvida foi sobre a velha no convento. Ele queria saber em de-

talhes como era o baú que a velha fuçou na cela do convento. 



 

 

 313 

 

–Ora, isso eu não sei. Não consegui ver. – Eu disse. Leonard ficou 

bravo. Gemeu um palavrão qualquer. Aparentemente, o baú era 

importante, mas como eu saberia? 

Depois de explicar tudo, toda a minha situação, os dias macabros 

que eu vinha passando desde que fui atropelado pelo caminhão, e 

depois de responder, uma a uma, as dúvidas sem noção do velho… 

Leonard ficou em silêncio. Ele colocou os braços atrás da cabeça e 

fechou os olhos. Aquilo me incomodou.  

–…E aí? – Perguntei. 

–E aí o que? – Ele perguntou de volta, abrindo um olho só. 

–E aí, você vai me ajudar? 

–Vou. 

–E o que você vai fazer? 

–Dormir. 

–Hã? 

–Vou dormir, Anderson. Estou cansado, além do mais estamos num 

ônibus. Aqui não dá para fazer grandes coisas. – Ele disse, voltando 

a fechar o olho. Achei aquilo uma puta duma falta de educação. Ve-

lho maldito, o tal de Leonard. Eu ali, tenso, cheio de dúvidas, me-

dos, angústia sobre não saber se Mara estava viva… E o velho que-

ria dormir! Fiquei quieto, amarrei a cara e peguei o jornal para ler, 

na tentativa de atenuar minha raiva. Minutos depois, o velho estava 

roncando do meu lado. Grandes merdas de ajuda aquela. 
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“Eu devia ter metido Detefon naquele besouro! ” – Pensei. 

Leonard passou coisa de duas horas dormindo, com a cabeça baten-

do no vidro do ônibus a cada curva. Em um certo momento, me pe-

guei olhando para ele, que vestia uma camisa de botões, bem surra-

da, meio amarelada nas axilas, e uma calça de linho escura, toda 

amassada. Notei que ele usava sapatos que pareciam italianos. Ele 

não usava relógio, mas vi algumas cicatrizes em seus pulsos. Vi 

também um número tatuado em seu braço. Identifiquei imediata-

mente: Número de identificação para prisioneiros de campo de con-

centração.  Ele era velhinho, aparentando quase uns oitenta anos. A 

barba branca, rala e curta ainda continha um ou outro fio preto. 

Eu estava olhando para cara dele quando ele abriu os olhos subita-

mente e eu quase dei um berro de susto. Saltei para trás na poltrona. 

Seus olhos azuis me fitaram por alguns segundos, então lentamente 

deslizaram para o canto, como que querendo me mostrar alguma 

coisa. Olhei na direção em que apontavam e vi um homem parado, 

lá na frente do ônibus. Estava olhando para nós. Tão logo ele me viu 

olhando para ele, sentou-se. 

–Que isso? – Sussurrei para Leonard. 

–Shhhhh! – Ele fez, colocando o indicador na frente da boca. E então 

sussurrou quase inaudível: – Finja dormir. 

Eu obedeci imediatamente. Cerrei os olhos e fiquei ali, tenso, recli-

nado na poltrona. Com os olhos semicerrados, vi o homem lá da 

frente levantar e vir andando pelo corredor. Inicialmente, pensei que 

ele ia ao banheiro, porque estávamos no último lugar do ônibus. 
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Ele veio chegando, olhava diretamente para nós. Era um sujeito mo-

reno, um cabelo calvo e curtíssimo, com camisa de time de futebol, 

bermuda, cordão de ouro aparecendo e óculos escuros. Ele entrou 

no banheiro. 

Senti um apertão na perna. Olhei para o lado e vi Leonard, com os 

olhos semicerrados virando para mim e movendo lentamente a ca-

beça, fazendo um “não”.  Entendi que não devia fazer nada, aconte-

cesse o que fosse que iria acontecer. O sujeito entrou no banheiro do 

ônibus de viagem e ficou algum tempo lá. Eu me mantive, com Leo-

nard, quase congelado, como se estivesse dormindo. 

A porta do banheiro se abriu num rangido. Eu estava de olhos fe-

chados, e não tinha ângulo de visão para saber o que estava aconte-

cendo. Senti que o sujeito estava perto, porque ele tinha um cheiro 

estranho de perfume barato. O sujeito estava mexendo no guarda–

volumes, acima do meu assento. Ouvi quando ele tirou minha mo-

chila do compartimento e lentamente a levou para a frente do ôni-

bus. 

Quando o sujeito me deu as costas, olhei para Leonard. 

–Ele me roubou! – Sussurrei. 

–Shhhh! – Ele fez entre os dentes, e apertou meu joelho com a mão. 

E então disse: – Calma. 

O ônibus seguia viagem, e já entrava na cidade de São Paulo. Nos 

aproximávamos das imediações da rodoviária. O carinha de óculos 

lá na frente rapidamente se levantou, posicionando estrategicamente 

a minha mochila junto aos pés. As demais pessoas se levantaram, 
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numa aglomeração para descer do ônibus, que atrapalhava enxerga-

lo lá na ponta. 

–Pô, Leonard! O cara roubou a mochila! A Fíbula está lá. 

–Não se preocupe. – Ele disse. 

Quando o ônibus parou e abriu a porta, o sujeito foi o primeiro que 

pulou, levando com ele a minha mochila. Em seguida, as pessoas 

lentamente começaram a descer. Eu estava meio baratinado. A cal-

ma do velho Leonard parecia totalmente fora da lógica. Se eu ficasse 

sem a mochila, onde estavam os meus documentos, o dinheiro, a 

caixa e a fíbula, como iria conseguir achar Mara novamente? 

Quando finalmente descemos, eu não sabia o que ia fazer. Estava 

desesperado. 

–Relaxa, menino. – Disse o velho, me puxando pelo braço para longe 

da plataforma. 

–O senhor não está entendendo… Ele ROUBOU, a minha mochila… 

–Você é sempre nervoso assim? – Perguntou Leonard, sem olhar 

para a minha cara, enquanto seguia para fora da rodoviária. 

–E o senhor é sempre calmo assim? 

–Só quando eu tenho as coisas sob controle. – Ele disse. 

–Onde o senhor está indo? 

–Pegar a mochila de volta. 
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–Como o senhor sabia que ele ia me roubar? 

–As coisas não são o que parecem. – Ele disse. E emendou, atraves-

sando a rua: –Ele não quer a sua mochila. Ele está atrás de uma coisa 

que pensa que está lá. 

–Uma coisa? A Fíbula? 

–Não. Uma coisa minha, que não vem ao caso. Esse ladrão… Esse 

ladrão não é gente. 

–Hã? – Na hora, eu não entendi o que ele queria dizer com aquilo, 

talvez fosse uma versão regional para o dito “bandido não é gente” 

muito usado quando as pessoas se indignavam com os caras dos 

“Direitos Humanos”. 

Andávamos apressados entre os carros estacionados numa rua nas 

proximidades da rodoviária. Então, chegamos numa esquina e Leo-

nard parou. 

–Que? Que foi agora, seu Leonard? 

–Calma. Deixa eu ver uma coisa. Perdi o rastro. – Ele falou. Meteu a 

mão no bolso da calça amassada como se tivesse saído da boca de 

um leão. Dali ele tirou um tipo de traquitana antiga, cheia de pe-

quenos símbolos e números, que parecia um misto de relógio, bús-

sola e astrolábio em miniatura. Ele ajeitou uns ponteiros e logo um 

disco girou, configurando um arranjo de pequenos símbolos que 

não me dizia nada. 

–Ele vai entrar por aquele beco daqui a pouco, e depois vai vir por 

aqui e entrará naquela travessinha ali. – Apontou o velho. 
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Atravessamos para a travessa e nos posicionamos perto de uns la-

tões de lixo, junto a uma caçamba de entulho de uma obra. Leonard 

e eu esperamos ali por alguns minutos, e nada parecia acontecer. Eu 

comecei a pensar que era mais uma viagem na maionese de um ma-

luco, mas então o sujeito, incrivelmente, apareceu lá no início do 

beco, carregando a minha mochila nas costas. 

Ele não viu a gente. E veio se aproximando… 

–Ele está vindo! – Sussurrei para Leonard. 

–Sim, fique bem aí onde está. Não saia daí. – Disse-me o velho. 

Eu fiquei ali, obedientemente escondido atrás de uma caçamba de 

entulho. Leonard caminhou até o meio da estreita rua. 

Ao vê-lo, imediatamente o sujeito estancou com a mochila. 

–Não está aí! – Disse Leonard. 

–Blefando novamente, velho? 

–Deixe a mochila no chão e vá embora. – Disse Leonard, com o dedo 

em riste na direção do sujeito. 

Do outro lado do beco, o homem soltou uma gargalhada. 

–O que te faz pensar que eu vou obedecer, seu pirado? 

Leonard não disse nada. O homem avançou para cima dele. Meu 

ímpeto foi de sair de onde eu estava e pegar o sujeito de porrada, 

mas achei que devia dar um voto de confiança para Leonard. 
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–Você vai me dar a mochila! – Disse Leonard, de forma autoritária. 

–Eu vou te dar é uma porrada nessa sua cara de maracujá! – Falou o 

sujeito, tirando os óculos. 

Então, quando estava a pouco mais de um metro e meio de Leonard, 

o sujeito engasgou. Caiu no chão, segurando o pescoço. 

Leonard permanecia, parado, como uma estátua no meio da rua. O 

homem estava agora de joelhos, com uma mão apoiando no chão e a 

outra na garganta. 

–Mas que merda é essa? – Disseram uns peões da obra ali perto de 

onde estava a caçamba. 

O povo começou a vir na janela para ver. Leonard estava parado, 

apenas olhando, enquanto o sujeito parecia sufocar. Ouvimos uns 

resfôlegos gorgolejantes horríveis, e então aconteceu uma coisa tão 

aterradora que fez uma mulher gritar de horror da janela do sobra-

do em frente. 

O cara vomitou sangue. E no meio do segundo jato de vômito san-

guinolento, saiu um verme amarelado horrível da boca do cara, e ele 

caiu durinho no asfalto. Aquela minhoca que tinha uns 40cm come-

çou a rastejar pelo chão, indo na direção de Leonard. 

Ele então avançou alguns passos e erguendo a perna no ar, desferiu 

um forte pisão, esmagando o verme grosso com a espessura de um 

dedo. Uma poça de líquido escuro se formou onde o verme estou-

rou. Seu corpo amarelo cilíndrico, repleto de pequenas veias aver-

melhadas e pulsantes ainda se mexia, com espasmos. Leonard foi 

até o corpo e pegou a mochila. 
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Então voltou calmamente para onde eu estava. Eu mal conseguia 

colocar meu maxilar no lugar. Estava boquiaberto com a cena de 

filme que acabava de testemunhar. 

–O quê… O quê… 

–Calma. Já morreu. – Ele disse, me entregando a mochila. 

–Mas, seu Leonard… 

–Senhor está no céu! – Ele disse. 

–Mas Leonard, o que era aquele bicho lá? 

–Um assecla do inferno. Esses vermes estão por toda parte hoje em 

dia. – Me disse ele, enquanto me puxava pelo braço, para longe da 

travessa. Olhei para trás enquanto saíamos, e vi as pessoas cercando 

o corpo, que jazia no meio da rua. 

–Mas… O que esse cara queria com a minha mochila? 

–Ele queria isso. – Disse Leonard, me mostrando o pequeno objeto 

em forma de bussola com os símbolos incompreensíveis. Esse bicho 

aí já está me seguindo tem uns quatro dias. As bruxas mandam es-

sas coisas atrás de mim o tempo todo. Esses são apenas para me 

atrasar. 

–Mas por que você não impediu que ele roubasse a mochila no ôni-

bus? 

–Está louco? E fazer essa minhoca nojenta sair do corpo dentro do 

ônibus? Ia causar pânico lá! 
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Eu estava meio apatetado com ele, e então fiz uma só pergunta, om 

medo do que iria ouvir de resposta. 

–O que é você? 

–Eu? Eu sou um caçador. – Ele disse, como sempre, econômico nas 

palavras. Fez sinal, parou um táxi. Entramos e Leonard disse ao mo-

torista que queria ir para a Avenida Paulista. Eu achei aquilo meio 

estranho, mas não disse nada. 

Seguimos direto com o táxi lado a lado, em completo silêncio. O mo-

torista tentou puxar assunto, mas não demos conversa. Ele então 

colocou uma música do Roberto Carlos para tocar.  Fui ouvindo Ca-

valgada, até chegar numa Igreja. Leonard pagou o táxi com uma 

nota alta, deixando o troco para o motorista, que abriu um enorme 

sorriso. 

Olhei os prédios ao redor. A Avenida Paulista era sempre grandi-

osa, mesmo no final da grande avenida, o coração paulistano onde o 

dinheiro não parava de circular. 

A igreja se erguia diante de nós, na esquina da Bela Cintra, com 

grandes colunas cilíndricas de estilo Jônico, com mais de dez metros 

de altura. 

Eu estava cansado, mas Leonard demonstrava um bom preparo físi-

co. 

–Pronto, aqui podemos descansar. – Ele disse, mostrando a entrada 

do lugar. 
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–Mas… Leonard, eu preciso ir no hospital… Tenho que ver como 

está a Mara, e tem também o esquema dos procedimentos para o 

enterro do meu amigo. 

–Calma, Anderson. Você tem que aprender que as coisas têm seu 

momento certo. Venha comigo, vamos ver uma pessoa. – Ele disse, 

me levando pelo braço, através da longa fila de bancos da igreja es-

cura. Paramos em frente ao altar. Eu fiquei estupefato com a simpli-

cidade elegante do altar, contendo uma figura central 

de mármore imaculadamente branco, onde um santo segurava uma 

cruz. O altar era iluminado com luz das velas, dando um aspecto 

sobrenatural ao lugar.  Eu nunca tinha entrado naquela igreja antes. 

–Quem é este? – Perguntei a Leonard, apontando a figura de már-

more. 

–São Luz Gonzaga. – Ele respondeu. 

Ouvimos um estalo de porta se abrindo. 

Do interior de um corredor lateral, que julguei ser a passagem para 

a casa paroquial, surgiu um outro homem, também velho. Ele usava 

um terno preto com a gola típica. Era um padre. 

–Quem é o menino, irmão? – Disse o padre, apontando para mim. 

–Esse é o Anderson. É um… amigo. – Respondeu Leonard. 

–Por que trouxe ele aqui? – Perguntou o padre. Sua voz era podero-

sa e ele era um pouco mais jovem que Leonard. Ouvi sua voz eco-

ando na igreja vazia. 
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–Elas mandaram outro. Me seguiu por quatro dias. Consegui expul-

sá-lo do corpo lá perto da rodoviária. 

–Elas não vão parar nunca. – Disse o padre. – Temos que nos livrar 

dessas malditas. Como foi em Cabo Frio? 

–Sucesso parcial. Matei uma, mas a outra caiu no mar e sumiu. – 

Disse Leonard. 

Eu estava boiando completamente na conversa. Fiquei admirando a 

altura enorme do teto branco e os belíssimos vitrais coloridos nas 

janelas. 

–Eu tenho uma novidade. Uma nova pista de uma das áuguras! 

–O que? Uma Áugura? Aqui?? 

–Sim… Graças ao garoto. – Disse Leonard, apontando para mim. 

–Hã? Eu? 

–Conte, conte a ele, Anderson! – Disse-me Leonard, sentando-se no 

primeiro banco da igreja. 

O padre parecia bem interessado. Eu contei sobre o meu encontro 

com uma velha sem os olhos num convento. 

–Num convento! 

–Desgraçada, né? – Riu Leonard. 
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–Esperta demais. – Disse o padre.  – Escondendo-se em terreno con-

sagrado. Mas digam-me, garoto… É… 

–Anderson. 

–Isso! Anderson! Ela estava sem os olhos? Tem certeza disso? 

–Tenho sim senhor. – Eu disse, meio sem entender a importância 

daquele fato. – Mas ela parece que enxerga. 

–Não, filho… Ela enxerga! Só que sem os olhos, ela não enxerga no 

plano que poderia enxergar. – Disse o padre. E virando-se para Leo-

nard, que estava usando um palito de dente para limpar as unhas, 

comentou: 

–Irmão, por que você acha que ela arrancou os olhos? 

–Não foi à toa, com certeza! Certamente ela invocou alguma entida-

de ctônica. E não deve ter sido pouca merda não, afinal ela usou os 

próprios olhos! 

–Irmão! Olha o linguajar! Esta é a casa de Deus! 

–Ops, perdão, padre. – Riu Leonard. –Mas tem uma coisa… Sem os 

olhos, as outras áuguras não saberão onde ela está.  Ela está isolada. 

– Sim… Mas não entendo. Como ela conseguiu entrar em terreno 

consagrado? 

–Não sei e isso me preocupa. Se ela conseguiu, outras podem conse-

guir, e isso representa o perigo para Ordem. Além do mais, com 

pouso fixo, a áugura já deve ter começado a botar bruxas adoidado 

no mundo. 
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–A propósito, a tal áugura me deu isso aqui. – Eu disse, tirando a 

caixa com a fíbula da mochila. 

–Uma fíbula. – Disse o padre, assim que bateu o olho. 

–E das antigas, viu aí a camada de óxido? – Perguntou Leonard. 

–É a mesma da outra vez?  – Perguntou o padre ao Leonard. Do 

banco de madeira da igreja, Leonard moveu a cabeça, afirmativa-

mente. 

–Como é possível? 

–Elas ganharam acesso à caixa. Estão levando pessoas para lá. E se-

gundo o Anderson, tem um ser ctônico lá, um tipo de guardião…– 

Disse Leonard. 

–Um guardião? 

–Algo que foi parar na caixa. O mais estranho é que ele disse o nome 

para o Anderson. 

–Ah, mas isso é impossível! 

–Eu não sei o que pensar. – Disse Leonard. – O garoto até o invocou! 

E ele veio. 

–Não faz sentido. –Disse o padre, socando o altar de pedra. 

–Eu acho que elas estão colocando as pessoas na caixa, o guardião 

acaba com elas lá dentro, então os corpos ficam vagos, e elas estão 
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usando esses corpos como recipientes para os demônios. – Disse Le-

onard. 

–Desculpa interromper a conversa de vocês, mas eu tenho uma ami-

ga lá dentro da caixa. Preciso trazê-la de volta. – Eu disse. 

O padre olhou para Leonard em silêncio. 

–Você não falou para ele? 

–Não… – Respondeu Leonard baixando os olhos. 

Então o padre virou-se para mim e disse: – Não tenha esperanças 

meu filho! 
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Capítulo 28 
 

 

–Como assim? O que vocês estão escondendo? O que não me disse-

ram? –Perguntei, de uma só vez. Eu estava ficando nervoso e foi a 

primeira vez que levantei a voz numa igreja. 

–Calma, jovem. – Disse o padre, apoiado no altar. 

Leonard estava quieto, parecia pensativo, ou talvez apenas estivesse 

se divertindo internamente ao ver meu desassossego. 

–A caixa é um lugar para onde entidades podem enviar as pessoas. 

Na antiguidade, antes dos domínios ctônicos às regiões imateriais, a 

caixa foi uma prisão para as criaturas–não–físicas. 

–Criaturas o que? 

–Isso não importa! – Disse Leonard, rompendo o silêncio no banco 

da igreja. – O fato é: A pessoa, uma vez na caixa, não pode mais sair 

dela. 

–Mas eu saí! 

–Seu caso é raro. Poucos conseguiram sair. –Disse o padre. 
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–A maioria dos que saem da caixa, acabam voltando para ela. E se 

resistem, por alguma razão, morrem logo. 

–Eu sei. Como te falei na viagem, foi tentando me livrar da maldição 

que conheci a velha sem os olhos. 

–Sim, mas entenda. Você não acabou com aquilo que erroneamente 

acredita ser uma maldição. Você apenas passou o seu problema para 

frente, trocou de lugar com outra pessoa, no caso, seu amigo. – Disse 

Leonard. 

–Então, não há o que possamos fazer para salvar a Mara? – Pergun-

tei aos dois. 

O padre desceu os degraus do altar e sentou-se no banco, ao lado de 

Leonard. Houve um pouco de silêncio na igreja. 

–Tem que ter um jeito de salvá-la. – Eu disse a eles. Então, me lem-

brei do caso que o francês havia me contado.  – E o francês? Você 

salvou ele, entrando na caixa pelo banheiro da fazenda! – Eu disse, 

apontando para Leonard. 

–Sim, é verdade… – Ele respondeu. Então o padre olhou para ele 

com um olhar estranho. Percebi que talvez tivesse inadvertidamen-

te, revelado algum segredo. 

–Mas isso foi há muito tempo, quando eu era jovem e mais inexperi-

ente. –Ele disse. – Hoje, eu não teria feito isso. 

Leonard não me parecia muito disposto a me ajudar. Me senti usa-

do. Eu que imaginava que ele estava ali para me auxiliar a libertar 

Mara daquele lugar desgraçado, estava apenas tentando arrancar 
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informações que o levassem ao paradeiro da velha. Fosse o que fosse 

que estivesse rolando ali, e me parecia algo que eu não compreendia 

direito, com aqueles velhos seguindo bruxas, eu era apenas um pe-

queno detalhe, uma questão menor, ao qual os dois pouco dedica-

vam alguma atenção. 

–Então é isso? Não vão me ajudar? 

–Jovem, você precisa entender que… – Começou o padre, com aque-

la conversa fiada de político. Eu estava puto, a sensação de urgência 

era máxima dentro de mim. Me sentia sendo feito de idiota pelos 

dois velhotes. 

–Mas que merda, porra! – Berrei 

–Olha a boca! – Gritou o padre apontando o dedo para mim! Sua 

voz ecoou no salão. 

–Se vocês não podem fazer nada, eu mesmo resolvo! – Eu disse, e 

levantando a fíbula no ar, estoquei–a contra a minha mão. 

–Nããão! – Gritaram os dois. Eu vi tudo ficando turvo. Foi rápido. 

Me lembro com certa dificuldade de ver Leonard dar um salto do 

banco e vir correndo para cima de mim. Logo depois tudo começou 

a se apagar. Eu vi a fíbula atravessando a minha mão e gotejando no 

chão da igreja. Caí para trás e tudo se apagou. 
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Não havia nada. Nem som, nem medo, nem sofrimento. Eu estava 

apenas afundando num creme escuro e frio, que me engolfava e pe-

netrava pelos meus olhos, ouvidos e boca, me absorvendo. 

Abri os olhos e tinha uma gosma em mim. Eu estava recoberto com 

aquela coisa gelada e cremosa. Tentei ficar em pé, mas estava escor-

regadio. Custei a me equilibrar. Eu estava coberto daquilo. Sentia o 

gosto estranho daquele troço. Esfreguei as mãos no rosto e tirei uma 

grande quantidade da gosma. Meu cabelo também estava repleto 

daquilo que empapava minha calça, e até dentro da minha cueca 

estava cheio da gosma. O lugar era a caixa, a escuridão de sempre, o 

cheiro de poeira que eu já estava desacostumado. O frio. O chão reto 

e liso. 

–Porra… Que merda é essa? Estou todo gozado! 

A gosma me deixou sentindo um enorme frio e eu estava batendo os 

dentes. 

–Ai que merda! – Gemi quando senti a mão doendo. Aquela tinha 

sido uma atuação dramática, e a dor do furo veio comigo para a cai-

xa. E estava resignado. Sabia que não ia conseguir ficar lá fora sem 

saber como estava Mara na caixa. Apostei todas as minhas fichas 

que o Leonard poderia me ajudar a sair de lá se ele quisesse.  Aliás 

certamente ele teria que vir atrás de mim se quisesse realmente sa-

ber como achar a velha. Então, tudo que eu tinha a fazer era sair pe-

la caixa em busca de Mara, torcendo para que ela estivesse viva. 

Quando Leonard nos encontrasse. 

“Deus queira que não seja tarde demais”. – Pensei. 
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Tateando, senti que minha mochila tinha vindo comigo, o que era 

um alívio. No entanto, a fíbula não estava mais comigo e eu esfre-

guei as mãos na gosma que se acumulava pelo chão, tentando loca-

lizá-la, mas foi em vão. Presumi que Leonard ou o Padre tivessem 

removido a fíbula a tempo e ela não veio para a caixa. Tirei a mochi-

la, me ajoelhei no chão, vasculhando com o tato. Encontrei minha 

lanterna com pilhas novas. Eu tinha comigo meia garrafa de água 

mineral que comprei na parada do ônibus, e dois pacotes de biscoi-

to. 

Usei a lanterna para iluminar meu caminho na escuridão da caixa. 

Com a luz da lanterna, vi que a gosma que me lambrecava todo era 

transparente, como um gel de cabelo. Aquilo era nojento e eu não 

fazia a menor ideia porque das outras vezes eu tinha chegado limpo 

na caixa e dessa vez estava repleto daquele troço. Parecia uma clara 

de ovo. 

–Maraaaa? – Comecei gritando. A falta do eco me mostrou que esta-

va numa caixa grande. Talvez eu estivesse numa caixa longe da cai-

xa da Mara. 

Caminhei durante muito tempo, iluminando com a lanterna, até cair 

na real que não tinha comigo pilhas sobressalentes, de modo que era 

melhor apagar a luz para poupar a energia, e a usar nos momentos 

oportunos. 

Andei incansavelmente, até finalmente ouvir, pelo eco, que me 

aproximava do canto. Sacando a lanterna, vi que estava chegando 

numa parede. Então, avancei rapidamente por ela, esperando atingir 

um vértice. Mas para minha surpresa, não atingi o vértice da minha 

caixa e sim cheguei na parte final de uma caixa interna à minha. 
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Usando a técnica que eu havia desenvolvido na minha primeira visi-

ta a caixa, saquei o cinto e comecei a desferir pancadas no aço, en-

quanto gritava pelo nome dela. 

–Maraaaaaa! Maraaaaaa! – Eu berrava, e dava pancada de tudo 

quanto era jeito.  Mas não recebia resposta. 

Bati e gritei até cansar. Então me sentei. Para descansar. 

Após uns quarenta minutos de descanso na escuridão e no completo 

silêncio, comecei a refletir o quão idiota eu tinha sido de deixar me 

levar pelas emoções e ter usado a fíbula em mim mesmo. E se Leo-

nard realmente estivesse certo? E se eu que tivesse entendido mal e 

ele de fato não podia voltar na caixa? Talvez, e muito provavelmen-

te, eu tivesse me condenado a morte. 

Levantei-me. Limpei o suor da testa e tornei a bater na parede de 

aço com o cinto. Aquilo fazia um barulhão e talvez até atraísse o 

Mungo, mas eu estava pouco me lixando para as consequências. Eu 

precisava era achar logo a Mara, e levar água e comida para ela. 

–Maraaaaa! Maraaaaaa! – Eu berrava, incansável.  De vez em quan-

do, eu cessava a barulheira para escutar, tentava apurar os ouvidos 

na tentativa de determinar se Mara estava vindo, lá dentro da caixa. 

 Eu sabia que possivelmente, Mara estaria longe de onde eu estava, e 

que talvez demorasse um tempo até que ela escutasse as batidas e 

pudesse se localizar na escuridão, vindo ao meu encontro.  Talvez 

até ela estivesse perto, mas muito debilitada para avançar rapida-

mente em minha direção, ou mesmo gritar por ajuda.  Neste caso, 

ela usaria alguma coisa como o sapato, para bater na caixa, me indi-

cando que havia escutado minhas batidas. 
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Eu batia, gritava, assoviava o mais alto que eu podia e então escuta-

va. Recomeçava, fazia um intervalo, descansava e retomava as bati-

das. Após repetir essa rotina mais de quarenta vezes, finalmente ou-

vi alguma coisa. Custei a conseguir determinar se eu estava ouvindo 

mesmo ou já era uma alucinação da caixa. Precisei forçar meus sen-

tidos para determinar o que era o som que eu ouvia. 

Eram batidas. Tipo “Pá, pá pá….” Três baixas e depois três pancadas  

bem fortes, seguidas de três batidas baixas. 

“SOS! ” – Pensei. As três batidas baixas significavam os pontos e as 

três batidas fortes, significavam as linhas em código Morse.  Uma 

alegria se incendiou em meu coração. Era ela! 

Retomei a gritaria empolgado. As batidas se repetiam de tempos em 

tempos. Então passavam-se vários minutos de silêncio. Pareciam 

muito distantes. 

Peguei minhas tralhas e segui pela lateral da caixa interna, manten-

do a lanterna na mão, apagada. Eu esperava usar a lanterna caso 

sentisse a presença do Mungo. 

Avancei com a mão na parede de aço da caixa, seguindo sempre em 

frente e parando de vez em quando, para determinar, pelo som, a 

que distância Mara estava. 

Então cheguei bem perto de onde o som parecia vir. 

Peguei a fivela do cinto e comecei a bater. Eu não ia bater com a lan-

terna porque havia risco de quebrá-la, o que seria uma tremenda 

burrada. 
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–Maraaaa! Maraaaaaaa! – Eu gritava. E então fazia silêncio para ver 

se ela respondia. Mas não havia resposta. Então eu vi que as batidas 

subitamente pararam. 

“Aconteceu alguma coisa com ela! ” – Pensei. Imediatamente, a pri-

meira coisa que passou na minha cabeça é que suas batidas contí-

nuas poderiam ter atraído o Mungo. 

Retomei a gritaria novamente, e gritei até ficar rouco. O ar me falta-

va. Eu estava suando em bicas e a gosma havia se secado parcial-

mente, colando a minha roupa e os pelos do corpo, o que me pinica-

va bastante. 

Sentei no chão para descansar. Não havia nenhum barulho, somente 

o som da minha respiração e das reações fisiológicas do meu corpo. 

Então, quando eu já começava a perder as esperanças, ouvi uma voz 

do outro lado da caixa. 

–…Ô viado! 
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Capítulo 29 
 

 

– Cabelinho? – Perguntei incrédulo. A voz soava meio diferente, de-

vido a parede. Talvez ele estivesse muito debilitado. 

–Anderson! – Ele disse do outro lado. – Onde você andou, cara? Que 

lugar é este, meu? 

–É você Cabelinho? – Tornei a perguntar. Se ele estava morto… Eu 

não conseguia entender. Tive medo que não fosse ele. E se fosse o 

Mungo se passando pelo meu amigo? Daquele monstro eu esperava 

qualquer coisa. 

Então deu um silêncio. Ele não respondeu nada. Eu fiquei esperan-

do que ele me dissesse alguma coisa. Tudo parecia meio confuso. 

Comecei a me perguntar se eu na verdade não havia morrido na 

igreja. 

–Eu… Eu não sei onde que eu estou. É tudo confuso. – Ele disse fi-

nalmente. 

–Cabelinho, escuta, você lembra o que aconteceu? Você enfiou a fí-

bula na mão, tava jogando lembra? 
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–Eu… Eu não lembro. Não sei. Lembro de você. E então acordei 

aqui, no escuro. Que lugar é este? 

Agora quem ficava em silêncio era eu. Achei estranho o Cabelinho 

não lembrar como havia ido parar na caixa, mas me lembrei também 

que quando sofri o acidente com o caminhão, eu não me lembrava 

dele… 

–Anderson? Como vamos sair daqui? – Ele perguntava. 

–Cara… Escuta. Deixa eu te falar uma coisa. 

–Fala. 

–Você lembra da caixa? Do que eu te contei? 

–Lembro. A caixa… Um lugar escuro que você estava quando estava 

em coma. 

–Você está na caixa agora, junto comigo eu vim te salvar. – Eu disse, 

tentando não transparecer minha incredulidade com meus próprios 

argumentos. 

–Hum… – Ele gemeu do outro lado. 

–Cara… Eu não sei como que eu vou te falar isso, mas… 

–Fala cara. – Ele disse. Eu achei estranho, porque o Cabelinho estava 

parecendo mais formal do que de costume. 

–Você morreu, cara. 
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–O que? 

–Então, você se furou com o alfinete que a bruxa me deu… 

–Do que você está falando, porra? – Ele parecia estar bem irritado. 

–Cara, não sei porque isso apagou da sua memória, mas, escuta, 

uma bruxa me deu um alfinete. Ela me disse que era para eu espetar 

duas pessoas com ele e elas vinham para cá. Você pegou o alfinete e 

se espetou. 

–Eu me espetei? 

–Sim. Foi. 

–Porra… E agora? 

–Calma, a parada não acaba aí. Você veio parar aqui, e lá do outro 

lado, no mundo, você caiu duro, em coma. Te levamos para o hospi-

tal, você ficou em estado grave… 

–Sei… Continua. 

–E então… Você morreu, cara. 

–Eu estou vivo, Anderson. 

–Aqui sim… Mas lá… – Eu respondi. 

Houve um breve minuto de silêncio. 

–Xará… Tu me viste morto lá? 
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–Não. Foi no hospital. Perguntei a uma faxineira. 

–Ah, porra! A mulher te falou errado, meu. 

–É… Pode ser.  – Eu disse. – Quanto tempo você está aqui? 

–Ah, meu… Tô andando aqui tem umas seis horas, eu acho.  – Ele 

respondeu. 

Aquela frase comprovava minha teoria de que o tempo do lado de 

fora era diferente do tempo da caixa. 

–Lá fora já passaram alguns dias. Você sabe da Mara? – Perguntei. 

–Mara? 

–A Mara é uma moça que eu conheci aqui na caixa. Ela está presa 

aqui. Você não lembra? Nós vimos ela no hospital. 

– Não sei. Estou meio confuso. – Ele respondeu. 

Aquilo me frustrou. Imaginei que os dois estivessem juntos na caixa. 

Descobrir que Cabelinho estava vivo tinha sido uma grata surpresa. 

–… Eu conheci sua tia. 

–Ela veio? 

–Veio. 

–Porra, então foi grave o lance. – Ele disse, lacônico. – Como vamos 

sair dessa caixa? 
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–Um cara… Um amigo… Ele está me ajudando. Ele vai tirar a gente 

dessa.  – Eu disse, torcendo para que aquilo fosse mesmo verdade. 

– Cara… 

–Fala. 

–Meu pai e minha mãe não tão sabendo né? –Ele perguntou. Me sen-

ti estranho ao ouvir aquilo, pois eu não sabia como ia lidar com 

aquele fato, então não quis piorar mais as coisas para meu amigo. 

–Não. Eu pedi pra sua tia manter segredo, mas sabe como é. Com o 

lance lá de dizerem que você morreu, vai saber no que vai dar. 

–Antes disso a gente sai, com certeza. – Ele disse, com uma confian-

ça que talvez fosse a mesma confiança falsa que eu tentava demons-

trar pra ele. 

Então fizemos uma longa pausa silenciosa, que vários minutos de-

pois, foi quebrada com a voz abafada de Cabelinho do outro lado da 

parede. 

–Cara… Que saco esse lugar aqui.  

–Pode crer. 

Novamente o silêncio nos envolveu. 

Então eu ouvi um som baixo. Era quase inaudível. 

–Quê? – Eu sussurrei. 
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Do outro lado, escutei a resposta, era baixo, mas consegui ouvir co-

lando a orelha na chapa de metal. 

–Tem alguma coisa aqui comigo! – Ele disse, baixinho. Devia estar 

quase com a boca na chapa, pois era muito baixa a sua voz. 

Eu não dei resposta. Peguei a lanterna e posicionei meu dedo sobre 

seu interruptor. Os músculos retesados. Algo estava para acontecer. 

Esperei em silêncio algum sinal do Mungo. A tal “alguma coisa” 

poderia ser o Mungo, mas poderia ser a Mara. 

–Tá aí? 

–Tô. 

–Não, porra, a coisa, caralho! 

–Passou aqui perto. Eu fiquei quieto… Ela passou e acho que foi 

embora.  – Ele sussurrou de lá. 

–Puta merda, Cabelinho. Será que era a Mara? 

–Não sei. Passou alguma coisa aqui, com certeza. Senti o ventinho. 

–Ventinho? 

–É… Opa! 

–Que foi? 

–Shhhh! – Foi o que eu ouvi do outro lado. 
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Então, tudo se fez silêncio novamente. Passaram-se uns dois minu-

tos. Nada. 

–Cabelinho? – Eu sussurrei. Mas não obtive resposta. Insisti. –

Cabelinhooo? 

Foi em vão. Nada de resposta. 

Então eu peguei o cabo da lanterna e dei três batidinhas na chapa, 

enquanto chamava meu amigo: –Porra Cabelinhooo! Responde! 

O que eu ouvi do outro lado foi o grito aterrador do monstro, segui-

do de uma pancada surda na chapa que me jogou longe.  Era o 

Mungo, em toda sua fúria. 

Na queda, a lanterna caiu da minha mão e rolou no escuro. 

Senti o trompaço do bicho atravessando o aço gelado da caixa. Uma 

pisada poderosa atingiu o chão onde eu estava caído de costas, tate-

ando desesperadamente em busca da lanterna. 

Senti mais uma vez aquela mão horrível e forte me agarrar pela per-

na e me levantar no ar. O som que saía daquele bicho parecia uma 

turbina de avião. E senti o hálito desgraçado daquela criatura me 

atingir como uma lufada de vento apodrecido. 

A mão me esmagava a perna e eu somente consegui gritar por so-

corro.  Após ser sacolejado no ar como um bebê faz com seus brin-

quedos, percebi que não duraria inteiro até o terceiro sacolejo segui-

do. 
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“Agora fodeu! Morri!” – Foi o que eu pensei no desespero. As coisas 

não tinham como ficar piores. 
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Capítulo 30 
 

 

Bati violentamente contra o chão quando o monstro me subjugou. 

Pensei que fosse desmaiar quando senti que ele me jogou no chão, 

largando minha perna. Por um instante achei que iria ter a sorte de 

escapar mais uma vez da fúria do Mungo, como havia conseguido 

antes, mas não fui tão feliz. 

Enquanto eu tentava rastejar pela escuridão para longe do monstro 

que urrava perto de mim, senti suas garras penetrando o meu om-

bro. Perdi completamente as forças ante da dor insuportável que 

aqueles espetos me infligiam. 

–Ahhhh! Não!!!! – Gritei, desesperado de dor quando senti o bicho 

puxar meu braço para trás e cravar aquele monte de dentes de todos 

os tamanhos na minha carne. Ali eu vi que não havia jeito e eu ia 

mesmo morrer comido pelo monstro. 

Eu ainda me lembro da dor lancinante de sentir meus músculos 

sendo rasgados, os ossos sendo deslocados em grandes puxões. O 

bicho meteu o pé nas minhas costas e eu senti seu enorme peso es-

magando-me contra o chão de aço gelado. O sangue se derramava 
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do meu ombro como um grande chafariz grotesco que escorria por 

cima de mim. Ele estava tentando arrancar meu braço, à base de 

mordidas puxões. 

Então uma forte luz estourou em cima do bicho. Uma luz forte que 

me cegou e o Mungo saltou de banda, gritando.  Agora não naquele 

tom de ódio, mas num som agudo. O monstro havia levado um sus-

to. Ele me largou por um momento, mas eu estava fraco demais para 

fugir ou conseguir rastejar. Do chão, eu fiz um grande esforço para 

olhar para cima e finalmente consegui dar uma boa olhada na horri-

pilância abominável que era o Mungo.  

Eu não conseguia ver onde estava a luz, de modo que me concentrei 

no monstro. 

O bicho tinha uma dúzia de olhos vermelhos pequenos, sem pálpe-

bras, que ele tentava tampar com as poderosas mãos gigantes e com 

garras, que se assemelhavam um pouco às mãos do Incrível Hulk 

dos quadrinhos.   

Tufos de pelos escuros saltavam por seu corpo, dando–lhe uma apa-

rência ainda mais disforme do que minha imaginação era capaz de 

construir. Para falar a verdade, eu estava completamente fodido no 

chão da caixa, não sentia o meu braço, mas poucas coisas em toda 

minha vida haviam me causado maior terror que a imagem daquela 

besta de mais de dois metros de altura, fortíssimo, feio como poucas 

coisas poderiam ser. Era certamente a coisa mais feia que eu já tinha 

visto – até aquele dia – ao se encolher com medo da luz. 

O tempo que levou entre o facho de luz atingir o Mungo, ele me lar-

gar e dar alguns passos para trás tentando tampar os olhos ante a 

luz, foi um, dois segundos... Mas registrei aquilo em minha memória 
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em grandes detalhes, como quem sofre um acidente de carro que se 

dá num segundo, mas guarda cada milionésimo de informação... 

Talvez, devido ao trauma, sei lá. 

Eu já sentia tudo rodar com o resultado da minha perda de sangue 

monumental, causada pelo profundo ferimento. Tentei não olhar 

meu braço, mas a julgar pelas dores que senti quando ele meteu 

aquele monte de dentes compridos e curvos na minha carne, era coi-

sa de minutos até a morte finalmente me aprisionar em sua gaiola 

inexorável. 

No chão, me contorci num esforço para virar-me em meio a poça de 

sangue ao meu redor. E assim eu vi que a luz era da lanterna. 

A minha lanterna, na mão de alguém, que obviamente eu não con-

seguia ver quem era, porque a luz me cegava. A pessoa apontava 

para o monstro, que pareceu tentar fugir, gritando em desespero. 

Até ali, pensei que a luz certamente fosse sua maior fraqueza. 

O monstro saltou gritando e batendo nas paredes, e se ocultou na 

escuridão, onde o facho de luz não alcançava. 

Eu não aguentei mais sustentar minha cabeça. Meu corpo pesava 

terrivelmente, e me preparei para morrer. Umas mãos fortes me 

agarraram. Abri os olhos e, assustado, vi a luz da lanterna apontada 

na minha cara. 

O som vinha como se surgisse do subterrâneo: 

–Anderson! Anderson! Acorda. Aguenta firme, caralho! – Era a voz 

do Cabelinho. Ele estava me apontando a lanterna na cara, e por sua 

voz, vi que ele estava super aflito. 
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–Hunnng! – Foi tudo que consegui gemer, enquanto ele mexia no 

meu corpo. 

–Caralho! Que porra era aquilo? – Ele falava, repetindo sem parar. 

Cabelinho certamente estava em choque de ver o Mungo pela pri-

meira vez, mas talvez estivesse também em completo desespero, 

sem saber o que fazer comigo. Era uma certeza absoluta que eu ia 

morrer ali, nos braços do meu amigo. 

Eu me esforçava ao máximo para não perder os sentidos. Sentia o 

Cabelinho me sacudindo, mas ele estava com a lanterna enfiada na 

boca, e fazia alguma coisa que eu não sabia o que era. Sem a luz, eu 

não conseguia saber o que se passava, e mesmo que conseguisse, 

talvez eu não entendesse, pois estava, passo após passo, às portas da 

morte. 

Depois eu soube que ele estava usando o cinto e os cadarços do tênis 

para fazer um torniquete e conter a hemorragia do meu braço, que 

fora descarnado abaixo do cotovelo pelo monstro. 

Ao conter a hemorragia, ele conseguiu estender um pouco minhas – 

cada vez menores – chances de sobreviver. Cabelinho me puxou até 

o canto da parede da caixa. Me apoiou no canto, pegou a garrafa de 

água e lavou os ferimentos. Eu estava empapado de sangue, e fraco 

demais para dizer a ele que não era para fazer aquilo. Eu sabia que 

era um caso perdido e que a água faria mais falta no consumo dele. 

Volta e meia eu ouvia estouros, como grandes explosões. Volta e 

meia o Cabelinho apontava a lanterna na direção do escuro, tentan-

do acertar o bicho. O Mungo não tinha ido embora, estava nos cer-

cando. Com medo da luz, mas estava em frenesi e por isso socava as 

paredes de aço, indo e voltando para a escuridão, na tentativa de 
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nos separar. Eu tinha certeza que o Mungo estava querendo termi-

nar o serviço comigo, e achei que por alguma razão que eu não sabia 

qual era, estava preservando o Cabelinho. Ele fazia isso com todos 

os infelizes na caixa, e compreender como pensa um monstro não é 

algo corriqueiro. 

Eu sentia uma enorme falta de ar, e não conseguia falar nada. Cabe-

linho eventualmente apontava a lanterna para baixo, de modo que 

pudesse olhar para mim e acompanhar meu estado. Ele falava sem 

parar, e até gritava, mas entrando em choque eu já não entendia di-

reito o que estava acontecendo. Minhas lembranças se misturavam 

confusamente aos fatos que transcorriam na caixa. É difícil reportar 

com certeza o que aconteceu e na ordem certa, mas se for realmente 

como me lembro que foi, a coisa ainda iria piorar. 

Então o Mungo voltou. E voltou com tudo! Cabelinho tinha se vira-

do para falar qualquer coisa comigo sobre gritos. Era algo que eu 

não entendi, ou entendi na hora e depois isso se apagou. Quando 

Cabelinho baixou a lanterna para falar comigo, o monstro atacou 

novamente.  

Ele saltou para cima do Cabelinho que derrubou a lanterna. Os dois 

se chocaram violentamente contra a parede de aço no qual eu estava 

precariamente encostado. Quando a lanterna caiu, ela caiu apontada 

para a parede, e a luz ficou fraca e difusa. Eu não entendia a enorme 

confusão que foi a luta do Mungo com o Cabelinho. Lembro vaga-

mente dos gritos do meu amigo. Minha memória é falha em muitos 

momentos a partir daí, mas ainda tenho pequenos flashes do que eu 

vi acontecer na penumbra.  
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O monstro estava de pé, sobre Cabelinho, que o chutava do chão, 

tentando manter a besta afastada. Os longos braços do Mungo ten-

tavam agarrar meu amigo, mas eram alvos de chutes. 

Eu comecei a perder a consciência, e lembro de ver o monstro cra-

vando os dentes no pescoço de Cabelinho, enquanto puxava sua ca-

beça para trás. Vi sua garganta se rasgando. Uma coisa me acertou e 

era a lanterna. Antes de morrer esquartejado pelo Mungo, num es-

forço heroico, Cabelinho havia alcançado a lanterna e jogou em 

mim. Acertou-me bem na cabeça, e é só por isso que num pequeno 

lampejo de consciência eu consegui pegar a lanterna e apontar para 

o Mungo a poucos metros na minha frente. A cena que vi foi grotes-

ca. Mungo estava no chão. Seu corpanzil perebento com tufos pelu-

dos escuros e cara cheia de pólipos brilhavam ante a luz da lanterna. 

Ele estava acabando de arrancar a cabeça do Cabelinho, que jazia 

morto no chão. Quando eu o iluminei, o monstro largou a cabeça do 

meu amigo, que caiu no chão, fazendo um barulho de côco quando 

cai do coqueiro. 

 O Mungo tornou a dar um urro seco, e tampou seus muitos olhos 

vermelhos com um dos braços.  Com o outro, se apoiava no chão 

onde o que restava do corpo esfacelado do meu amigo estava espa-

lhado. A criatura se levantou precariamente e deu passos para trás, 

tentando se afastar do facho de luz. 

–Filho da puuutaaaaaaa! – Eu gritei com as últimas forças que me 

restavam. 

O monstro estava a cerca de uns seis metros, perto da área escura, 

onde o facho da pequena lanterna de bolso não alcançava. Ele fazia 
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menção de voltar e atacar. Estava se sacudindo, dando gritos gutu-

rais e socando as paredes, como um gorila raivoso. 

Então, deu um brilho bem forte. Um clarão potente que me cegou e 

eu tive que baixar a cabeça. Do meu lado apareceu o Leonard. Ele 

estava usando uma lanterna grande, intensa, que iluminava tudo 

como um farol de carro. 

Aquilo mantinha o Mungo longe. Leonard virou de costas para o 

monstro e parou na minha frente. Assim que me iluminou, ele sol-

tou um palavrão quando viu o meu estado. 

–Seu idiota! – Ele gritou comigo. Eu estava nas últimas, mas então o 

Leonard gritou uma coisa que parecia com “Klauvan Anenstep” – 

Era algo assim – E imediatamente me senti um pouco mais forte e 

lúcido. Foi como se um véu de escuridão fosse removido de cima de 

mim. Consegui respirar melhor, mas meu corpo ainda doía muito. 

Ao fundo, atrás de Leonard, vi que o Mungo ameaçava voltar. 

–Cu…Cuidado! – Eu gemi. 

Achei que o Mungo ia matar mais um. Afinal, matar aquele velho ia 

ser fácil como roubar o doce de criança. 

Mas então Leonard se virou de supetão. Ele tinha uma coisa na mão 

que não vi direito o que era. Mas assim que ele apontou aquela coisa 

para o Mungo, eu sabia que eu não ia mais morrer, pelo menos não 

comido pelo bicho, porque um show abominável começou na minha 

frente. Agarrei a lanterna e apontei. 
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Leonard, que agora estava de costas para mim, andava com uma 

mão decepada que estava até verde, na direção do Mungo. Leonard 

havia deixado sua poderosa lanterna caída no chão ao meu lado, 

então tratei de me apoiar com as costas na chapa da parede e me 

levantei precariamente afim de pegar sua lanterna, iluminar e ver o 

que acontecia. 

O monstro enorme e horrendo estava desesperadamente tentando 

fugir, mas uma espécie de força invisível o estava agarrando e man-

tinha–o no lugar. O Mungo gritava em completo horror lançando 

berros cada vez mais desesperados enquanto passo a passo, lenta-

mente, com uma crueldade muito própria, o velho andava na dire-

ção do bicho. Ele ia levando aquela mão sebenta levantada no ar.  

O Mungo olhava assustado para mão, e era como se estivesse vendo 

a pior coisa que ele poderia ver. À medida em que Leonard se apro-

ximava mais e mais do bicho, ele começou a se decompor numa ce-

na que é completamente impossível de descrever com palavras. A 

mente humana não poderia conceber a forma hedionda com que 

suas pústulas corporais se incharam e começaram a estourar. As pe-

rebas que recobriam seu corpo deformado estouravam em bolhas 

sanguinolentas que derramavam um copioso caldo amarelado por 

todo lado. O pelo começou a cair, enquanto o monstro era acometi-

do de gigantescas convulsões, que os acudiam de um lado para o 

outro.  

Ele foi ao chão e ali começou a se contorcer aos gritos cada vez mais 

altos. Nada morrendo era tão terrível.  Quanto mais a mão decepada 

se aproximava, mais o Mungo sofria em espasmos, convulsões e cri-

ses. Ele começou a vomitar as próprias tripas, num vulcão nausea-

bundo.  Quando o espaço entre sua carne podre e a mão esverdeada 
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eram poucos centímetros, seu corpo começou a se quebrar por den-

tro, numa saraivada de estalos de todo tipo, como uma música ater-

radora. Os ossos se partiam e se fragmentavam como galhos de ár-

vores se partindo. 

Ao final do espetáculo macabro, só restava uma montanha de carne 

se repuxando de um lado para o outro, revestida de secreções féti-

das e sanguinolentas, entre tufos de cabelos escuros. 

O Mungo estava morto. 

Leonard sacou um saco grande de veludo preto do bolso da calça e 

com cuidado guardou a mão amputada. 

Olhei no chão os restos mortais do Cabelinho. Sua cabeça arrancada 

ainda minava sangue junto à parede e tinha os olhos abertos e uma 

expressão de pavor. 

–Vamos! – Disse Leonard. 

–Mas… Que merda é essa? – Eu perguntei. 

–Você vem comigo. Se eu não tirar você daqui agora, você vai mor-

rer. – Ele disse. 

Eu olhei para o meu braço. 

–Não olha! Não olha! – Leonard gritou. 

Mas desobedeci. 
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E só então que eu vi a merda que tinha acontecido comigo. Meu bra-

ço havia sido arrancado do cotovelo para baixo. Eu não sabia, por-

que em choque, eu não sentia nada.  Vi meus dois ossos do antebra-

ço partidos e pendurados na pele esfacelada de onde ainda escorria 

um contínuo mijinho de sangue. Com supremo horror, olhei acima e 

vi o grosso torniquete de cinto de couro e cordões de sapato me 

amarrando o braço na altura do úmero. Estava tudo roxo. 

–Se isso aí soltar você morre! – Leonard foi franco e direto. 

Não sei se foi o choque de ver a cena, o medo, o susto, o trauma… 

Sei lá o que foi, mas me senti tonto e pensei que ia desmaiar. 

–Aí… Estou mal. – Eu disse, me escorando na parede. Tudo estava 

rodando. 

Leonard não disse nada. Sacou do bolso um giz e começou a escre-

ver no chão, enquanto iluminava com a lanterna. 

Eu estava ficando realmente mal. A vontade era de vomitar. Uma 

coisa apertava a boca do meu estômago. Eu estava suando frio. Ten-

tava não olhar o braço. 

–Leonard? Leonard? – Eu gemi, pedindo ajuda. Mas ele nem virou. 

Continuou a escrever. 

Aí eu caí e não vi mais nada. 
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Capítulo 31 
 

 

Como sempre acontecia comigo, acordei sem saber onde eu estava. 

Havia um total silêncio e a escuridão era completa. Eu estava com 

frio. Não ouvia nenhum ruído. 

“Puta que pariu!  O velho desgraçado saiu e me deixou aqui! ” – 

Pensei. 

Eu mal podia acreditar que ele tivesse feito aquilo comigo. Eu estava 

ainda na caixa… E precisava sair dali mas tentei me mexer e não 

consegui. 

–Leonard? Leonard? – Gritei, na esperança que ele estivesse comigo 

em algum lugar na caixa. Mas ele não veio. 

Então aconteceu uma coisa estranha.  Um fio de luz alaranjada sur-

giu à minha frente, e desenhou um retângulo. Antes que eu pudesse 

me questionar o que era aquilo, um clarão se formou, e eu entendi 

que aquilo era uma porta aberta. Havia uma pessoa na porta, mas 

na contraluz não vi quem era. 
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–Leonard? É você? – Perguntei. 

Mas a pessoa não me respondeu. Ao contrário, ela bateu a porta e 

tudo ficou escuro novamente. 

Eu tentei me levantar. Foi difícil, pois estava tudo doendo.  Com di-

ficuldade vi que estava numa cama. Senti uma coisa amarrada no 

meu braço. Tive medo de mexer naquilo no escuro. 

Então a porta se abriu novamente. A luz iluminou o ambiente e eu 

percebi que estava num tipo de cela. Ao meu lado, um suporte oxi-

dado, onde dois garrafões de soro estavam pendurados de cabeça 

para baixo, gotejando num tubinho que ia direto para o meu braço. 

Aquilo me causou espanto, pois de uma forma que eu não podia 

compreender, o meu braço que tinha sido arrancado, estava ali. 

Normalzinho. 

A cama dura havia me dado uma tremenda dor nas costas. 

Eu não disse nada. Fiquei ali, sentado na beira da cama, esperando 

para ver o que acontecia. Fiquei olhando o meu braço. Ele estava ali, 

mas eu não conseguia mexer a mão. 

Leonard surgiu na porta, acompanhado de um outro homem, mais 

novo. Ele tinha o rosto marcado por cicatrizes de acne. Leonard se 

aproximou em silêncio, vestindo seu paletó surrado e as calças de 

linho amassadas. O homem o acompanhou, mantendo-se dois pas-

sos atrás. 

–Está consciente? – Ele me perguntou. 

–Estou. 
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–O sacristão me disse que você tinha acordado… Finalmente. 

–Há quanto tempo… 

–Três dias e quatro horas. – Ele respondeu de pronto, sem esperar 

que eu terminasse minha pergunta. Estranhamente, Leonard sabia 

que eu estava curioso sobre o quanto tempo estava desacordado. 

–Eu… Eu não estou conseguindo mexer a minha mão. 

–Nem vai. – Ele disse.  – Seu braço morreu. 

–Hã? 

–Se eu não tivesse te tirado de lá, esse corpo aí seria apenas um in-

vólucro vazio. Uma caixa desprovida de conteúdo. – Disse Leonard, 

apontando para mim. 

Ele olhou para o sujeito, que apenas moveu a cabeça para a frente, e 

então o sujeito magro da cara marcada saiu do quarto de paredes 

brancas e sem janelas. Leonard andou até o canto da parede, onde 

havia uma antiga cadeira de metal e compensado, com design dos 

anos 50. Leonard puxou a cadeira até perto da cama e sentou-se. 

Ficamos ali, quietos por um tempo, até que Leonard rompeu o silên-

cio. 

–Eu não preciso dizer o quão estúpido foi aquela coisa de se espetar 

com a fíbula, né garoto? 

–É… – Eu disse, olhando para baixo. Eu me sentia ainda mais idiota 

quando ele usava aquele tom comigo. 
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–Olha as consequências… Seu amigo morreu, você perdeu a auto-

nomia sobre o seu braço esquerdo… Tudo porque? Tudo por uma 

menina, um maldito rabo–de–saia! 

  

–Não! Não fale assim. Mara era minha amiga, ela não merecia… 

–Isso não interessa! – Ele disse, socando a cama. O velho parecia 

nervoso. 

–E o que interessa pra você, Leonard? 

–A velha! A velha sem os olhos! Se eu não achar logo esta velha, ela 

vai trazer ao mundo uma abominação que você não faz ideia. Você 

lembra daquela coisa na caixa? A coisa que comeu o seu braço? Pois 

aquilo não é nada perto do que essa velha vai trazer ao seu mundo! 

Ao nosso mundo, garoto! Você é a chave para eu chegar até essa 

bruxa desgraçada, e me faz perder tempo com buscas infantis a na-

moradinhas retardadas. 

–Mas você não entende… Eu não posso abandonar a Mara… 

–Abandonar? Quem falou em abandonar, Anderson? Sua amiga 

saiu. Ela acordou assim que você resolver fazer a burrice daquele 

auto sacrifício. 

–A Mara? Acordou? 

–Sim. Ela acordou e foi para casa. 
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–Mas então deu certo! – Eu exclamei, com o peito explodindo de fe-

licidade. Levantei-me apressado e empolgado, mas Leonard me 

agarrou pelo braço e me puxou para a cama. 

–Agora escute… Você precisa saber algumas coisas: A áugura vai 

voltar atrás de você. Ela vai querer a fíbula de volta e irá lhe cobrar 

pelo feitiço. 

–E o que eu faço? 

–Você tem que me levar até ela. 

–Levar como, lá naquele convento? 

–Não, garoto. Já estive lá. A velha escapou. Ela nunca fica mais de 

um dia no mesmo lugar. Se ficasse, eu já tinha acabado com ela. 

–Mas Leonard, como vou levar você até a velha se é a velha que me 

acha e não ao contrário? 

–As áuguras não são burras. Elas não caem em armadilhas simples. 

Você precisa levá-la a um terreno sagrado. Uma igreja ou 

um cemitério…  Uma vez lá, você vai jogar isso nela. – Ele disse, ti-

rando do paletó um vidrinho de cristal que lembrava um vidro de 

perfume trabalhado.  Estava cheio de uma coisa escura. 

–Que merda é essa? 

–Cuidado. Muito cuidado. Isso é sangue de são Nicéforo. 

–Quem? 
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–São Nicéforo. Um antigo mago, de Constantinopla. Isso que está 

nas suas mãos é uma fórmula poderosíssima, e única. Isso vai fazer 

com que a áugura fique cega.  – Ele disse. 

–Mas ela não tem os olhos e enxerga. 

–Isso. Ela usa a bruxaria para enxergar no plano do astral. O contato 

com o sangue de São Nicéforo vai bloquear a visão astral da áugura 

por uns mil anos! Cega, ela não poderá fugir, mas precisará de olhos 

humanos para poder ver. Então ela… 

–Ela estava querendo os meus olhos! 

–Ela vai tentar arrancar os seus olhos, para poder enxergar com eles. 

É a única escapatória que ela tem. Mas ela não vai conseguir, claro. 

–Mas vamos supor que ela conseguisse arrancar um olho meu… 

–As outras àuguras vão saber tudo que ela enxergar, e ela saberá 

tudo que as irmãs estarão vendo. Será a pior coisa que pode aconte-

cer, pois como já aconteceu antes, uma delas vai para um lugar co-

nhecido e ficará lá, parada, olhando para um objeto até que as de-

mais repitam isso e se juntem a ela. Uma vez reunidas elas terão sua 

força aumentada… E não queira nem imaginar o que isso poderá 

causar no mundo. Não preciso dar muitas informações além do fato 

de que minha ordem está caçando essas imundas pela Terra há mais 

de mil anos. 

–Tá… Vamos repassar. Eu levo a augura numa igreja, jogo o sangue 

nela, e aí? 
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–Ela vai avançar em você. Tentará de todas as formas te obrigar a 

dar o seu olho para ela. 

–E porque o meu e não outro qualquer? 

–Porque não é qualquer olho que funciona. Ao fazer um pacto com a 

Augura, você passou a transitar no astral. E a augura precisa de um 

olho que tenha olhado para ela. Você, querendo ou não, deve o pa-

gamento a ela e isso faz com que somente o seu olho sirva aos pro-

pósitos da áugura. 

–Tá, tá bom, Leonard. Ela vai avançar em mim, vai tentar arrancar o 

meu olho… Eu entendi. Eu quero saber é em que parte você entra na 

jogada e mata a maldita. 

–Eu não posso te falar isso, se eu falar, ela terá como saber exami-

nando sua alma.  Você só pode saber o que ela já sabe, que eu vou 

matar ela. Mas isso ela sabe há muitos anos. – Ele riu. – É só uma 

questão de tempo. 

– E o sangue? Ela vai saber! 

–Não, não vai. – Ele riu misteriosamente. Leonard se levantou, foi 

até a porta. – Espere aí.  – Ele disse. 

Fiquei ali sozinho, contemplando meu braço morto. Eu tentava de 

todas as formas mover a mão, mas ela era como um apêndice, um 

pedaço de carne inerte. Aquilo me dava vontade de chorar. Como 

eu ia voltar a escrever sem mexer o braço esquerdo? Eu havia me 

tornado um aleijado. Leonard voltou, trazendo consigo um frasco 

exatamente igual ao do sangue, só que sem sangue. 
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–Que isso? 

–Olhe para este vidro. Olhe bem. 

–Tá.... Eu tô olhando. 

–Agora cheire. – Ele disse. 

Eu abri o vidro e um forte e delicioso perfume invadiu o ambiente. 

–Perfume? 

–Pronto. Agora, acabamos de trocar o elemento sangue pelo elemen-

to perfume. Se ela te sondar, o que ela verá no lugar do sangue de 

São Nicéforo é o perfume. 

–Será que isso funciona mesmo? 

–Relaxe, garoto. 

–“No olho dos outros é refresco”.  – Eu disse. 

–Bem, de resto, haja como sempre fez. – Ele disse, removendo a se-

ringa do soro do meu braço. 

–Então eu posso ir ver a Mara? 

–Pode, mas antes, deixa eu te dizer só mais uma coisa. 

–Hã? 

–A Mara não deve saber de nada. Nem da velha, nem da fíbula… 

Certamente ela se lembrará de algumas coisas, mas outras parecerão 
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pesadelos. Sob hipótese alguma fale sobre mim para ela. Para ela e 

nem ninguém. 

–Tá. 

–É sério. 

–Tá, pô! 

–Então pode ir. 

–Só mais uma pergunta? – Eu questionei, já na porta. 

–Vá em frente. 

–Que mão era aquela que moeu o monstro? 

–Era a mão de São Nicéforo. Uma relíquia antiga. 

–Era verde! 

–Sim, é verde, e fede! Mas ela está oculta e preservada desde o ano 

855! Considerando isso, ela está até conservada. 

–Como saímos da caixa? 

–Você pediu para fazer uma pergunta. Eu respondi. Agora já está 

querendo duas. – Disse Leonard. 

Eu vi que ele não ia me dar detalhes, então eu agradeci e saí. 

Estava num quarto sem janelas, nos fundos de uma casinha, que fi-

cava num terreno nos fundos de uma capela. 
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Fui para a rua, andando com meu braço morto. Era incrível, pois eu 

não sentia nada. Nem dor, nem tato, nada. Ele estava ali, mas era 

como se não estivesse. Pensei em colocar o braço uma tipoia, o que 

justificaria para as pessoas que me conheciam o fato de que eu não 

estar mexendo o mesmo. Isso também evitaria que eu inadvertida-

mente batesse o braço em algum lugar, me cortasse ou ferisse de 

algum outro modo. 

Eu precisava ir ao encontro de Mara. Assim, a primeira coisa que eu 

fiz foi pegar um taxi e ir direto para casa. Eu precisava tomar um 

banho, me recompor. Estava com a barba por fazer, uma aparência 

horrível e eu não queria que Mara me visse naquele estado.  Indi-

quei ao motorista como chegar. 

Corri para o elevador esperando não encontrar nenhum vizinho 

chato. Eu só pensava num bom e relaxante banho. O lance do braço 

era uma merda, mas a sensação de estar finalmente livre da caixa 

era infinitamente melhor. 

Custei a conseguir pegar a chave na mochila, porque abrir o zíper 

do bolso externo onde estava a chave com uma mão só se mostrava 

um pesadelo. 

Após lutar alguns minutos, consegui puxar o zíper com o dente, se-

gurando a mochila com uma mão. Peguei a chave e abri a porta. 

Assim que eu abri a porta, aconteceu uma coisa insólita: 

Dei de cara com o Cabelinho, enfiado num roupão antiquado, sen-

tado no sofá da sala fumando um beck. 

–Coé?
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Capítulo  32 
 

 

Talvez, eu corresse. Talvez eu desse um abraço nele. Talvez eu des-

maiasse, fulminado pela emoção de encontrar meu amigo comple-

tamente normal, fumando um maconhão jogado no sofá com aquele 

robe de seda que ele tinha comprado num brechó para uma festa à 

fantasia que nunca foi e passou a usar para ficar em casa. 

Eu não fiz nada disso. Minha reação até me espantou: 

–Fala sua bicha!  – Eu disse, enquanto trancava a porta. 

Ele não disse nada. Estava sentado no sofá, contemplativo e ali se 

manteve. 

O arrepio ainda me percorria a espinha e o coração estava a mil. E se 

não fosse ele? E se fosse a velha? E se fosse um fantasma? 

Eu também, não disse nada e com o coração quase saindo pela boca, 

passei pela sala adentro direto para o meu quarto. Peguei uma toa-

lha e me tranquei no banheiro. Liguei o chuveiro para dar um som 

de fundo e me sentei no vaso sanitário. 
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–Puta que pariu! Puta que pariu, puta que pariu! – Eu repeti baixi-

nho, num mantra bizarro, enquanto esfregava meu cabelo freneti-

camente. 

Aquilo não fazia sentido. Não podia ser ele. O banheiro em pouco 

tempo ficou repleto de vapor. 

Resolvi parar de desperdiçar água. Tirei a roupa e entrei no chuvei-

ro. Eu precisava pensar e molhado, eu fazia isso bem. Seria um fan-

tasma? Eu teria tido uma alucinação? 

Me parecia lógico imaginar que talvez eu tivesse sofrido uma pe-

quena alucinação. Eu estava há um bom tempo sem comer, ao ponto 

de terem me dado soro na casinha atrás da igreja. 

E outra, vai que me deram outro troço? Eu não tinha como saber. 

Vai ver era um efeito colateral de algum remédio. De tudo não sei se 

eu me intrigava mais de dar de cara com alguém que estava morto 

ou com minha reação de aparente indiferença com relação a isso. 

Então, uma outra ideia me ocorreu… Uma ideia tão estranha que 

mal podia projetá-la em pensamento, mas que a grosso modo, era: 

“Será que eu voltei no tempo? ” 

Mas logo depois me dei conta de que aquilo era impossível, porque 

ao sair da caixa eu estava em contato com Leonard, e só realmente 

falei com ele depois que o Cabelinho… Bem… Morreu. 

Eu saí do banho e me enxuguei já sentindo o medo me invadir. No 

banheiro eu estava a salvo do que quer que fosse aquela situação, 

mas quando eu saísse dali…  Ia ser complexo. Teria que enfrentar o 
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Cabelinho, fosse ele o que quer que fosse. E se eu saísse do banho e 

ele não estivesse ali? Eu começaria a confrontar a possibilidade de 

que eu tinha ficado maluco. Pior ainda seria se o Cabelinho não fos-

se o Cabelinho, mas sim um daqueles bichos tipo uma larva grande 

vivendo dentro dele. 

Eu precisava testar. Saí com a toalha amarrada na cintura e atraves-

sei depressa o corredor que dava para o quarto. De esguelha, tentei 

ver se o Cabelinho ainda estava na sala. Pela fumaça, estava. 

Me tranquei no quarto. A respiração ofegante. Eu realmente não sa-

bia o que fazer. Vesti as roupas e sentei-me na cama, pensando em 

como lidar com aquela situação. 

Enquanto eu pensava sobre como iria fazer para enfrentar a situa-

ção, foi a situação que me enfrentou. O telefone tocou lá na sala, e eu 

me lembrei no ato que eu tinha desligado aquela bosta da parede, 

então só podia ser ele que religou o aparelho. Eu ouvi o Cabelinho, 

ou a coisa que se parecia com ele atender o telefone lá na sala. Eu 

não ouvia o que ele dizia. Será que era a velha ligando para saber de 

mim? 

Então ouvi passos vindo pelo corredor. Eu me afastei da porta, te-

mendo que algo estranho ocorresse. E o que ocorreu foi que Cabeli-

nho batucou na porta do quarto. 

–Quê? – Eu berrei, fingindo que me vestia. 

–A Jane! Para você. – Ele falou. Então saiu. Eu sei que ele saiu por-

que ouvi seus passos no corredor e a porta da geladeira abrindo com 

seu rangido peculiar. 
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Fiquei ainda um tempo, pensando que era um truque. Quando en-

fim tomei coragem, abri a porta e passei pela entrada da cozinha. 

Ali, atrás da porta da geladeira aberta, eu o vi mamando uma lata 

de cerveja. 

Corri para a sala e peguei o telefone. 

–Alô? – Eu disse, já impaciente, sabendo que a maluca da Jane ia me 

encher o saco. 

–Seu filho duma égua! – Ela disparou do outro lado. 

–Que foi, porra? 

–Você não tem mesmo vergonha nessa sua cara né, Anderson? Co-

mo que você some assim, bate o telefone na minha cara… 

Plá! 

Bati o telefone na cara dela de novo. Eu quase consegui sorrir ima-

ginando que a cada segundo seguinte, a Jane devia estar ficando 

mais e mais puta. Naquela altura ela estava tentando telefonar no-

vamente, mas precisaria se conter e tentar parar de tremer de ódio e 

apertar as teclas certas. 

Não deu outra. O telefone tocou. Deixei tocar cinco vezes. 

–Alô? 

–Anderson! Seu fiado! Seu puto! Seu filh… 

PLÁ! 
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Bati o telefone na cara dela de novo. Eu podia fazer aquilo o dia to-

do. Sentei no sofá ao lado e fiquei esperando. Mentalmente comecei 

a regressiva: 5…4…3…2… 

O telefone tocou novamente. Eu percebi que estava usando a enche-

ção de saco da Jane como mecanismo de fuga da situação de ter que 

lidar com um cara que era meu melhor amigo, e que estava morto, 

mas que ao mesmo tempo, estava vivo, e bebendo todo o goró da 

casa lá na cozinha. A situação do Cabelinho era tão estranha e assus-

tadora que me entreguei de corpo e alma a atormentar a maluca da 

minha ex–noiva pirada. 

–Fala ô piranha! – Berrei. 

Só ouvi uma série de gritos sem nexo do outro lado. Ela estava ten-

do uma crise. Gritava palavrões tão altos que mal dava para enten-

der. 

Apareceu o Cabelinho na porta do corredor que dava para a sala. 

Meu sangue gelou. Ele estava com os olhos esbugalhados, aponta-

dos para mim. Veio lentamente andando na minha direção. Fiquei 

quieto ouvindo, pensando em como eu teria que sair correndo dali. 

Mentalmente fiz o meu trajeto pelo corredor, saltando os degraus 

das escadas, no maior desespero. 

No fone ela berrava que ia me matar, que ia acabar comigo destruir 

a minha vida… Ah, se a babaca da Jane soubesse que eu já estava 

com a vida naquela condição ela teria semancol e largaria do meu 

pé. 

Cabelinho parou a dois metros de onde eu estava. Nós nos olháva-

mos fixamente e ele parecia até uma estátua de cera. Trazia uma lata 
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de cerveja fechada na mão. Ele levantou o braço como um robô e me 

ofereceu a latinha. 

Hesitei um pouco, meu braço estava morto e eu não ia ter como pe-

gar e falar no tel. Agarrei o tel com o ombro e a cabeça e peguei a 

latinha com a outra mão. 

–Você não vai porra nenhuma! Que merda que você quer? Hein? 

Cala a boca! Cala a sua boca! Na tua! Na tua bunda! Deixa eu falar, 

porra! Sua maluca do caralho! Você quer o que? Eu não vou voltar 

pra você… Ah, me odeia? Então está me ligando para quê, caralho? 

Não sei, porra! Você que me ligou! Não, não tinha outra, porra! 

Quantas vezes tenho que repetir isso? Eu cansei, eu não gostava de 

você, Jane! Aceita isso, porra! O que? Vai matar é a puta que te pa-

riu! Você não mata nem barata! Você não rasga dinheiro, rasga? Ma-

luca é quem rasga dinheiro. Não, não quero saber. Porra vê se não 

enche! Vai se foder! – Botei a latinha sobre a mesinha do tel, agarrei 

o telefone e… 

PLÁ! – Bati pela terceira vez o telefone na cara dela. 

–Deixa fora do gancho. – Disse o Cabelinho com aqueles olhos vi-

drados. Definitivamente, aquele não era ele. Aquele não era o jeito 

dele. Cabelinho teria pego o telefone, ia ficar zoando a Jane, ele era 

foda em zoar os outros. Ele era o ser mais irritante da face da terra, 

ainda mais com gente que ele detestava, como a Jane.  

A Jane tinha um ciúme doentio e esse ciúme se estendia a toda e 

qualquer mulher que estivesse a meio metro de mim, extensivo ao 

Cabelinho. Toda vez que ela ligava e eu estava jogando o Nintendo 

com ele, ela dava crise.  
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Foi assim, de gotinha em gotinha, até encher o baldinho e eu perder 

definitivamente todo e qualquer sentimento que nutria por ela. Mu-

lher chata ninguém merece. Ainda passei uns dois anos aguentando 

aquela pentelha e suas doideiras, mais por pena. Deu no que deu. 

Cabelinho, quando era vivo e não aquela coisa, esse arremedo de 

gente que estava parado segurando a lata de cerveja e me olhando 

friamente, costumava dizer que eu estava “criando um monstro”. 

Talvez fosse esse o meu talento secreto: Criador de monstros. 

O telefone tocou novamente. 

–Quem está? –Já perguntei sabendo que era ela. 

–Eu te maaaatoooo! – Ela gritava. 

–Não fode, baranga! – Berrei. 

Plá! 

Dessa vez eu deixei o telefone fora do gancho. 

Tentei aparentar normalidade com aquela situação. Agarrei a lati-

nha com meu braço funcional, fui até o sofá e sentei. 

O Cabelinho me acompanhou com a cabeça, tal qual um manequim. 

A situação era tão arrepiante ao ponto de eu sentir uma dor nas bo-

las do meu saco. 

–Então? Tu vais para a faculdade hoje? – Perguntei, tentando deses-

peradamente disfarçar que eu tremia. 

–Facul? Não… – Ele disse. 
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Eu já estava esperando a hora que algo ia sair de dentro do peito 

dele, sua cabeça explodiria ou algum outro bagulho digno de um 

filme de terror iria acontecer. O clima era de completo estranhamen-

to. 

Sem saber como reagir, eu resolvi engolir o cagaço e meti na lata: 

–Por que você tá estranho, meu? 

–Estranho? Eu? 

–Não, o Jimmy Hendrix. – Eu disse, apontando o quadro do guitar-

rista na parede. 

–Sei, lá. Estou meio… Com sono. – Ele disse. Colocou a latinha de 

cerveja pela metade na mesa e foi andando para a porta, como um 

robô. 

–Ei! Tu vais aonde, Cabelinho? 

–Vou… Comprar… Cerveja. – Ele disse. Parecia embotado. Quase 

como se estivesse dopado. Saiu, batendo a porta atrás dele. Fiquei 

imaginando o que diriam os vizinhos ao ver o Cabelinho sair com 

aquele roupão ridículo pelo prédio afora. Claro que ele não ia com-

prar cerveja. Estava saindo para ganhar tempo. Pareceu surpreso 

com minha pergunta. 

Dei um tempo e saí no vácuo. Desci pelas escadas, correndo. Eu pre-

cisava chegar no hospital antes que o horário de visitas acabasse. 



 

 

 371 

 

Felizmente consegui pegar o primeiro taxi que passou. 

Quando cheguei no hospital, faltava meia hora para encerrar as visi-

tas. 

Fui direto para a recepção, onde perguntei da Mara. 

–Ela teve alta. – Me disse a moça. 

–Sabe, é que eu fui assaltado, e levaram a carteira com o endereço 

dela. – Eu disse. 

–Sinto muito, mas não podemos dar essas informações. – Ela res-

pondeu, quase como um robô. Pensei que eles deviam dar muito 

essa justificativa. Sem saber onde Mara morava, como eu ia achar 

ela? Em plena capital? Era mais fácil achar a Mara na caixa. Se o Ca-

belinho não tivesse se transformado naquela coisa zumbiesca na mi-

nha casa, eu poderia pedir a ele para tentar o contato com a tal Pris-

cilla, que certamente saberia onde a Mara morava. 

–Ok. Desculpa aí então. – Eu disse, meio cabisbaixo. 

Fui andando para a porta do hospital quando uma mão pesada acer-

tou meu ombro. 

–E aí Mike Tyson! – Era o enfermeiro. 

–Opa! 

–Tua mina ficou boa, né? Que bacana! O pessoal disse que foi mila-

gre, rapaz! Foi uma festa. Até demos pela sua falta… 

–Cara… cê não tem ideia. 
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–Que foi? 

–Fui… Atropelado! –Menti. Eu não tinha como falar que estava em 

cabo frio invocando um caçador de bruxas que lutou com um cara 

com uma minhoca na garganta e depois fui parar numa caixa onde 

um monstro comeu o meu braço. 

–Atropelado? 

–Na Paulista. – Menti descaradamente para conquistar a simpatia do 

enfermeiro. 

–Que merda, hein? Machucou muito? 

–Não muito, mas bati a cabeça e fiquei uns dias fora do ar. – Eu dis-

se. 

–Será que não foi o playboy? Desde a surra que eu e os caras do 

quinto andar demos nele, ele não deu mais as caras aqui. –Disse o 

enfermeiro. 

–Meu, o lance é que nesse acidente, me roubaram. 

–Puta merda! Nem atropelado os manos perdoam! 

–Será que não tem como tu me dar uma ajudinha aí? 

–Tipo o que? 

–É que eu perdi o endereço da Mara… estava na minha carteira, e 

quando roubaram… 
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–Sei qual é. A dona Neuza não quis te passar os dados, né? 

–Pois é. 

–É que não pode mesmo, fera. 

–Que merda isso… Como vou fazer? 

–Calma, Tyson! Eles não podem dar pra você... Mas eu sou funcio-

nário, chapa! – Ele disse, virando as costas e indo até o balcão. Ele 

ficou lá uns dez minutos. Sentei na recepção e peguei uma revista 

ensebada para ler. Eu estava tão focado no lance do endereço da 

Mara que nem prestei atenção no que tinha na revista. 

Então, ele veio com um papel na mão impresso em uma impressora 

matricial. 

O enfermeiro me estendeu o papel e lá estava o endereço dela. 

–Porra não acredito, cara. –Eu estava super feliz. Dei um abraço 

apertado no enfermeiro. 

–Calma, calma, Tyson! Jiu Jitsu não, pô! 

Agradeci umas mil vezes e corri para a rua, tentando pegar um no-

vo taxi. Dessa vez foi difícil, porque já era em pleno horário do rush 

e as avenidas estavam todas congestionadas. No caminho da casa, 

passamos numa floricultura e eu comprei um ramalhete de flores do 

campo para ela. 

Quando o motorista parou o Santana na porta da casa, eu não acre-

ditei. 
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“Caralho, uma mansão!” – Pensei. 

Ela era ricaça! Morava numa mansão com muros altos no Morumbi. 

–Tem certeza que é aqui? – Perguntei incrédulo. 

–O endereço é esse sim senhor. Disse o taxista gordinho que suava 

em bicas. 

Agradeci, paguei a corrida e desci do carro. 

Fui meio sem graça até a porta. Como eu ia fazer? Eu não tinha pla-

nos, não sabia como seria dali para a frente. 

Toquei a campainha de bronze, esculpida em forma de cabeça de 

leão, junto a um portão enorme estilo americano. 

Ouvi cães latindo lá dentro. A casa era um colosso enorme, e dava 

para ver pela imensidão do muro. Uma voz metálica ecoou no inter-

fone junto à porta. 

–Pois não? 

–Oi… Eu sou o Anderson. Um amigo da Mara. 

–Da Mara? 

–Sim… 

–Só um minuto que eu vou chamar. – Disse a voz no interfone. 

“Ai meu Deus! Ai meu Deeeeus!” – Agora era a hora do vai ou ra-

cha. Eu não sabia o que ia acontecer e não podia nem prever. 
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O tempo pareceu passar dez vezes mais devagar. Eu estava come-

çando a decidir o que deveria fazer pelo meu amor próprio. Não 

sabia se devia me resignar e ir em bora ou ficar ali e tocar a campai-

nha quantas vezes fossem necessárias até a Mara aparecer. 

Então ouvi um som de porta se abrindo lá dentro e ouvi passos eco-

ando no chão de pedra. 

“Está vindo! Está vindo!” – Pensei com a respiração presa. Apertava 

firme o ramalhete nas mãos. Tinha medo de não impressionar. 

A porta se abriu de supetão. 

–O que você está fazendo aqui, seu bosta? – Era o Playboy, com o 

dedo indicador afundando no meu peito. 
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Capítulo 33 
 

Quando eu vi que ia dar merda, não titubeei. Meti–lhe o ramalhete 

de flores do campo na cara, esmigalhando aqueles ridículos óculos 

escuros de marca.  Mas a falta do braço esquerdo cobrou seu preço. 

O cara me agarrou pelo pescoço e me deu um puxão. Atravessei a 

porta e voei no ar, caindo de costas no jardim. Ele ainda cuspia as 

flores que não engoliu enquanto eu tentava me levantar. Vi o 

playboy vindo correndo na minha direção. Ele encheu o pé, e ia me 

dar um verdadeiro tiro de meta nas costelas. 

Usei toda minha força para me empurrar com o braço direito, e vi 

quando o tênis de boa marca passou a poucos centímetros do meu 

peito, chutando o ar. Aproveitei o erro dele para ficar de pé. Ele veio 

para cima com os braços musculosos. Eu sabia que não ia ter jeito. 

Eu ia me foder. Meu destino seria o cemitério ou o hospital. Para 

mim, era tudo ou nada. Levei um cruzado de direito que quase ar-

rancou a minha cabeça do corpo. 

Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou em um mata-leão e 

começou um terrível torniquete apertando meu pescoço. Com um só 

braço, eu não podia fazer muita coisa contra o playboy. Senti as per-

nas fraquejando e eu não conseguia respirar. Então em vez de tentar 
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soltar o braço dele, que parecia concreto armado de tão duro, agar-

rei–lhe os bagos. Meti a mão no saco do cara e esmigalhei com toda 

minha força.  Foi um momento mágico e maravilhoso. Em menos de 

um segundo ele perdeu as forças e parou de me apertar o pescoço. 

Mas eu não soltei. Estava agarrado ao saco daquele cara como ne-

nhum chato da face da Terra jamais aderiu. 

O cara berrava e me desferia socos, enquanto eu torcia as bolas dele. 

Eu queria arrancar o saco do filho da puta. Então eu desequilibrei, 

porque ele meio que me passou uma banda.  

Cai estatelado. Eu realmente fiz um estrago nos ovos do filho da pu-

ta, porque em vez de aproveitar a chance e dar pisões na minha ca-

ra, ele agachou e começou a querer vomitar. 

Com dificuldade eu levantei. Estava quase sem ar. As coisas roda-

vam, eu estava um farrapo, sujo e pinicando pela grama. Num salto 

dei–lhe uma bicuda na têmpora. O cara caiu no gramado. 

–Filho duma puuuuta! – Eu berrava. Saltei nas costas dele, e agora 

eu tentava aplicar uma gravata nele, mas eu estava bem prejudicado 

e fraco. O cara tossiu, mas antes que eu pudesse entender o que ele 

fazia, ele levantou comigo agarrado nas costas dele e começou a 

cambalear para trás. Caímos dentro da piscina. 

Debaixo d´água as coisas estavam mais confusas. Tive que largar o 

playbou para respirar. Quando subi para pegar o ar, senti ele pu-

xando a minha perna para baixo. 

Engoli água. 
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Agora lutávamos debaixo d´água e enquanto eu tentava dar socos, o 

desgraçado torcia o meu braço morto. Eu não sentia absolutamente 

nada, mas aquilo me impedia de respirar. Na queda eu não tinha 

enchido o pulmão, mas ele sim. Começou a me dar um desespero. O 

cara era mais alto que eu, e ele conseguiu bater o pé no fundo e se 

impulsionar, me empurrando para o fundo. Desse jeito, ele respirou, 

e eu já estava engolindo água. 

Tentei sair debaixo dele, mas ele me agarrou a camisa. Nadei para 

cima, tentando chegar na superfície, mas po9r ser mais forte e mais 

pesado, ele me empurrava para baixo cm facilidade. – “Maldita pis-

cina profunda”. –Pensei. 

Eu não sabia o que fazer.  Era o desespero total. Ali eu pressenti que 

ia morrer sem ver a Mara. 

Numa fração de segundos, eu me lembrei do ponto fraco do 

playboy. Tentei agarrar–lhe o saco novamente. E assustado, ele per-

cebeu minha intenção e me largou. Com um chute, me empurrou 

para longe dele, e começou a nadar para a margem. Eu estava debili-

tado, afogando, já perdia as forças. Mas eu não estava disposto a 

entregar os pontos facilmente. Agora, depois da caixa, da velha, do 

Mungo e de tudo, eu era um sobrevivente. Gastei meus últimos 

lampejos de energia do corpo para bater as pernas e chegar a super-

fície. Com desmedida sofreguidão, aspirei o ar puro do início da 

noite. Enchi o pulmão com duas boas respiradas. 

Só então me dei conta que estava sozinho na piscina. O playboy ti-

nha conseguido sair pela borda e estava correndo no jardim na dire-

ção da casa. 
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Com muito custo, consegui dar braçadas com meu único braço que 

funcionava, até a margem. Eu não tinha forças para subir na borda e 

tive que ir me agarrando e nadando pela lateral até a escada. Subi a 

escada com dificuldade, sentindo um puta frio me entranhar a alma. 

Nisso, veio o playboy correndo, todo molhado, segurando um re-

vólver. 

“Agora fudeu!” – Pensei. 

Eu levantei o braço direito, como quem diz: – “Me rendo. ” 

–Perdeu, babaca! – Ele gritou. 

–Calma porra! – Gritei, temendo que aquelas fossem minhas últimas 

palavras. 

PÁ! – Ele atirou.  

O tiro acertou de raspão o meu braço morto, que estava pendurado. 

Foi como levar uma pedrada. 

–Nããããão! – Ouvi um grito. Eu conhecia aquele grito. Olhamos os 

dois para cima. Na varanda do segundo andar da lindíssima casa de 

concreto e vidro, estava ela. Era a Mara. 

Os cahorros da vizinhança começaram a latir freneticamente. 

Eu não disse nada, nem o playboy. Eu senti o cheiro da carne quei-

mada. 

Então, eu caí. 
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Afundei no gramado. Talvez o tiro tivesse atravessado o braço e me 

acertado as entranhas. Eu senti o cheiro da grama. Senti minha rou-

pa ensopada com a água da enorme piscina do quintal. Eu estava 

tonto. 

Vi surgir o Playboy em cima de mim. Ele apontou o revólver na mi-

nha cara. Ainda saía fumaça do cano da arma. Era um Taurus, cali-

bre 38… 

–Abre a boca e fecha os olhos, portuga! – Disse ele com um sorriso 

maligno. 

Vi o dedo no gatilho. Ele falava sério. Então era assim que ia acabar. 

Fechei os olhos, esperando o estampido. 

Mas tudo que ouvi foi um barulho estranho, de carne batendo. 

Abri os olhos e ali estava ele, no chão. Caído ao meu lado. Um ho-

mem enorme, forte, estava pegando a arma no gramado. Reconheci 

na hora. Era ele. O senhor Stênio, o pai da Mara. 

–Mas que merda é essa aqui no meu quintal? Que porra é essa, Fa-

brício? 

O Playboy não disse nada. Estava fazendo draminha, apertando o 

rosto. Percebi que o pai da Mara tinha dado uma lindíssima bifa 

bem no meio da cara do playboy. 

–Seu Stênio… Sou eu. – Eu disse, tentando fazer minha voz soar 

normal. 
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Ele olhou para mim. Lembrei na mesma hora como ele era parecido 

com o Ernest Hemingway. 

–Eu sei quem você é. É o amigo da Mara. Que foi no hospital… 

–Sim senhor. 

–Você está bem? O que está fazendo aqui no meu quintal? 

–Eu vim visitar a sua filha, mas esse cara aí tentou me matar.  – Eu 

disse, apontando para ele. 

–É verdade isso? É verdade isso? É verdade isso, porra? – Gritou seu 

Stênio. O Playboy ficou imóvel, segurando queixo, tremendo de frio 

e ofegando. Stênio balançou a cabeça negativamente, sem tirar os 

olhos do playboy que ainda fazia drama, segurando o queixo. O tal 

do Fabrício estava sangrando pelo nariz. O velho era forte. 

–O que você estava pensando, moleque? Ia matar esse rapaz na mi-

nha casa? Dentro da minha casa??? Com o meu revólver?  

O playboy não disse nada. Estava chorando. Era muito escroto 

mesmo. 

Nisso, a porta de vidro se abriu. Veio a Mara, com o telefone sem fio 

na mão. Ela estava linda num penhoar branco de cetim e camisola. 

–Pai! Pai! – Já chamei a polícia! – Ela gritou. 

Então, parando diante da cena, ela me viu caído no chão, segurando 

meu braço morto que estava com um enorme ferimento causado 

pela bala. O playboy estava sentado na grama, perto da coluna de 

concreto, chorando feito uma gazela arrependida, sem nem mesmo 
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ter a dignidade de pedir perdão, e o pai dela em pé, segurava a ar-

ma, apontada para baixo. 

–Não era assalto! – Disse Stênio. 

–Quem é esse? – Ela perguntou apontando para mim. 

Então as coisas ficaram complicadas para o meu lado, porque o Seu 

Stênio me olhou com uma cara super estranha. 

–Ué… Não sabe? Ele disse que é seu amigo. 

–Amigo? – A Mara me olhava com um olhar desconfiado. –Não sei 

quem é não, pai. 

–Sou eu. – Eu disse. – O Anderson. 

–Desculpe, mas eu não estou… – Ela disse, meio sem jeito. Todos 

agora olhavam para mim com grande desconfiança. 

–Mara! A caixa! O Mungo! Lembra? Eu estava na caixa! O Ander-

son, da caixa! 

Então a Mara ficou me olhando, ela não tinha nenhuma expressão. 

–Anderson… – Ela disse. Então revirou os olhos e desfaleceu, caindo 

ali mesmo no gramado. 

–Mas que merda é essa? – Disse o pai dela, agora apontando a arma 

para mim. 
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–Foi ele seu Stênio, foi ele! – Disse o pela–saco do tal Fabrício, ten-

tando induzir o velho a me balear. Felizmente, não funcionou. 

O pai da Mara apontou a arma para ele. 

–Sai daqui. – Ele gritou. O playboy estava meio sem ação. 

–Mas seu Stênio… 

–Sai porra! – Ele gritou, apontando a arma para o marombado. O 

sujeito não titubeou, saiu correndo pelo jardim e escapuliu pelo por-

tão aberto. 

Agora estávamos apenas ele e eu. A Mara estava caída no jardim. 

Stênio travou e botou a arma na cintura. 

–Vem, me ajuda aqui. – Ele disse, levantando a jovem. Eu me ergui 

meio prejudicado. Puxei a porta de vidro e o seu Stênio levou a Ma-

ra no colo para um belíssimo sofá. 

–Mara! Mara! – Dizia o velho, sacudindo a menina. Ele parecia com-

pletamente desesperado. Eu entendi o motivo. Tinha medo de ser 

outra crise. Mas eu sabia a verdade. Sabia que a Mara não tinha vol-

tado para a caixa. Eu a havia libertado daquele inferno. 

–Calma, seu Stênio. Ela vai voltar a si. Ela desmaiou porque lem-

brou de mim. – Eu disse, tentando acalmá-lo. O velho nem sequer 

ouviu. 

–Volta minha filha, volta! 
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–Calma! – Eu disse, com a mão no ombro do pai dela. Afastei–o um 

pouco. 

–Mara! Sou eu! O Anderson! – Eu falei no ouvido dela. Então, como 

numa mágica, ela abriu os olhos. Parecia surpresa. 

–An…– Ela disse. Então abriu um lindo sorriso. – O pai de Mara fi-

cou tão surpreso, que deu dois passos para trás e caiu, pesadamente 

sobre o sofá. Ele era a materialização do alívio. 

–Graça s a Deus! – Gritou. 

–Anderson! – Mara me abraçou, e então, antes que eu dissesse qual-

quer coisa, ela me lascou um beijão na boca. Daqueles de cinema. 
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Capítulo 34 
 

 

Eu não sei quanto tempo ficamos nos beijando. Fui para outra di-

mensão. Aquilo fez tudo valer a pena; todo meu sacrifício. 

–Opa, opa, opa! – O pai dela nos interrompeu. –Cabô, cabôôô… 

Ficamos meio sem graça com o jeito como ele falou. 

–Desculpa, seu Stênio. – Eu disse, meio sem graça. 

–Olha, temos que ver esse ferimento no seu braço. – Ele disse, apon-

tando. 

Então eu olhei e vi que meu braço havia manchado um pedaço bom 

do sofá caríssimo dele de sangue. 

–Nossa, me desculpa. Eu vou limpar… – Eu me prontifiquei a dizer. 

–Calma, isso é o de menos! – Disse a Mara, olhando o corte feito pela 

bala. Eu ainda podia sentir o cheiro da minha carne queimada. 

–Não está doendo? – perguntou o pai dela. 

–Não… Eu… – Eu não sabia como que ia dizer aquilo, então recorri 

à manobra de sempre, inventei qualquer merda. – Eu sofri um aci-

dente a um tempo atrás e perdi a sensibilidade neste braço. 



 

 

386 

Philipe Kling David 

 

–Ah. – Foi o que ele disse. 

Mara subiu e trocou de roupa. Eu estava louco para conversar com 

ela, contar tudo que eu havia feito para conseguir tirar ela da caixa. 

Eu tinha visto na cara dela que ela não pretendia tratar do assunto 

“caixa” na frente do pai dela. Certamente temia – com razão– que 

ele pensasse que a filha dele estava louca. Ninguém iria acreditar em 

nós. Aquele seria nosso pequeno segredo. 

Enquanto Mara se arrumava, o seu Stênio foi até o segundo andar e 

trouxe umas roupas. Um bermudão dele que dava dois de mim den-

tro, uma camisa e um casaco, porque estava começando a esfriar. Eu 

fui até o lavabo da sala magnificamente decorada e troquei de roupa 

com alguma dificuldade. Eu ainda não havia me habituado com o 

braço morto. 

Precisei usar o cinto para apertar o bermudão. No espelho, vi que eu 

parecia um jeca, mas o casacão disfarçou um pouco o visual. Usei 

um chumaço de papel higiênico para estancar o sangue. 

Assim que saí do lavabo, a Mara já estava na sala, com o pai dela. 

Cochichavam alguma coisa que não entendi, e logo pararam quando 

eu cheguei. 

Mara deu uma sonora gargalhada quando me viu naqueles trajes. 

–Nossa, que roupa é essa? 

–Foi seu pai que me deu isso pra vestir. 

–Qual é minha filha? Ele tá alinhado, pô. Esse pulôver da Lacoste… 

–Pfff… Homens. – Ela riu. Não teve saco de explicar a quão des-

combinada era a seleção do pulôver e bermuda. O meu sapato que 

não tinha lê com cré e as meias de tênis que o seu Stênio me deu 
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também me deixavam com cara de astro de circo… O palhaço, me-

lhor dizendo. 

O seu Stênio me levou no carrão dele até um posto de saúde nas 

imediações. Ali levei alguns pontos, limparam o ferimento, me de-

ram uma vacina antitetânica e fizeram um curativo. O médico de 

plantão ficou meio intrigado com o fato de eu não sentir dor algu-

ma, e nem conseguir mover o braço. Expliquei o papo do acidente, 

mas ele ainda estava curioso. 

Felizmente, seu Stênio estava meio impaciente, e acabamos saindo 

fora sem dar muita conversa ao plantonista. 

No caminho, ele disse que ia ter uma reunião importante no dia se-

guinte de manhã com ” os romenos”. Eu não entendi lhufas de 

quem eram “os romenos” e achei que talvez fossem alguém do tra-

balho dele. A parte dos romenos eu não entendi, mas compreendi de 

imediato o teor daquela frase. Ele não pretendia me levar para a casa 

dele. Estava tarde, já eram quase dez da noite, e ele não estava dis-

posto a perder mais tempo comigo. 

Eu perguntei se ele poderia me deixar num ponto de ônibus, mas ele 

insistiu em me levar em casa. Claro que o coroa estava querendo ver 

onde o potencial namorado da filha dele morava. 

Indiquei o caminho, e dei graças a Deus mentalmente pelo sacrifício 

de morar num lugar melhorzinho. 

Enquanto guiava, no caminho, Stênio fez a pergunta que eu mais 

temia: 

–De onde vocês se conhecem mesmo? 

Eu estava no banco da frente, ao lado dele, e a Mara ia atrás, sentada 

no meio. Eu não conseguia olhar para ela para ver o que iriamos di-
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zer… Pensei em dizer que era do meu trabalho, mas antes que eu 

dissesse qualquer coisa, ouvi a voz dela. 

–Nos conhecemos numa viagem…– Ela disse. 

Ok, aquilo não deixava de ser verdade de certa forma. 

Quando chegamos ao prédio, Stênio estacionou o carrão na calçada. 

–Chegamos. 

–Muito obrigado, seu Stênio…O senhor foi muito gentil. 

–Que isso, Anderson. Eu que peço desculpas. Não gostei da atitude 

daquele rapaz. Nunca fui com a cara dele… Mas não imaginava que 

ele seria capaz de… De… 

–Tudo bem, pai. – Disse Mara. 

Descemos os três. Eu dei a volta no carro e apertei a mão do senhor 

Stênio. Enquanto ele apertava minha mão com aquela mão muscu-

losa, em voz baixa, tivemos uma pequena e rápida conversa, que 

Mara fingiu que não estava vendo. 

–Não quero que o senhor tenha uma má impressão, senhor… 

–Relaxa garoto. O que você fez por mim hoje não tem preço. Eu 

achei que ela ia ter outra crise. 

–Eu amo sua filha, senhor. 

–Faça ela feliz. Só isso que eu te peço. – Ele disse, entre os dentes, 

mas olhando firme nos meus olhos. Pude ver a retidão de caráter e a 

seriedade daquele homem. 

Eu apenas concordei com a cabeça, como um soldado que recebe 

uma ordem de general. 
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–Olha, toma o remédio direito hein? – Ele disse em voz mais alta. 

–Sim senhor. Pode deixar. 

–E aparece lá no sábado. Vamos fazer um churrasquinho na beira da 

piscina… A piscina você já conhece, né? – Disse o homem, rindo, 

enquanto voltava para o carro, afim de nos dar mais privacidade. 

Concordei. Dei a volta no carro e a Mara estava me esperando, en-

costada na porta. 

–Então é isso. – Eu disse. Ela deu um passo à frente e me abraçou. 

Nos beijamos novamente. 

–Tive medo que você não fosse real. – Ela disse. 

–Foi tudo real. 

–O que era aquele lugar? Eu acordei… 

–No hospital. Eu sei. Eu fui te ver… Aconteceram mil coisas. Algu-

mas bem ruins. 

–Como você saiu? 

–Eu consegui escapar, mas não dá pra contar agora… É muita coisa. 

–E o bicho? Aquele troço… 

–Morreu. Mas você saiu antes. Eu tenho muito pra te falar… Mas o 

seu pai ia me achar maluco. 

–Ainda bem que você não falou nada. 
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–Vamos filha? – Gritou o coroa de dentro do carro, dando mini bu-

zinadinhas. 

–Só um minuto, pai. – Ela respondeu, abaixando-se. 

Trocamos mais uns beijinhos. Ela pegou um papelzinho e enfiou no 

meu bolso. 

–Que isso? 

– O  telefone. Vai lá em casa amanhã? – Ela me perguntou. 

–Vou sim. – Respondi prontamente. 

O pai dela estava meio nervoso, e então não quis abusar e disse que 

era pra Mara ir. Demos um último beijo apaixonado e ela entrou no 

carro. 

Eu fiquei igual um bocó acenando da calçada até eles sumirem na 

esquina. 

Assim que o carro saiu eu ouvi uma coisa estranha: 

–Psiu! – Era uma voz grossa. Me assustei pensando que era a velha, 

mas não era. Era o velho. 

–Bonitinha a garota. –Ele disse. 

–Leonard! 

–Tudo bom com o senhor? Que foi isso aí? 

–Levei um tiro. 
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–Porra, garoto! Você tem o dom de se meter em confusão, sabia? 

–… O que você quer, Leonard? 

–Shhhh… Calma. – Ele disse. Então, pegando um saquinho com o 

que parecia biscoito de polvilho esfarelado, derramou um círculo na 

calçada. – Entra. – Ele disse. 

–Aí? 

–Entra logo, porra! – Leonard disse, me puxando com sua eterna 

impaciência. 

–Pra que isso? 

–Nossa proteção. – Ele disse. – Nem os gênios, os elementais, nem 

demônios invisíveis podem entrar ou ouvir o que falamos aqui den-

tro. 

–Tá, fala logo… 

–O cara… O cara que mora com você. 

–O que que tem? O dome dele é Cabelinho… 

–Ele não é ele. 

–Ah, isso eu notei logo que o vi. 

–Que bom. Fiquei com medo que você não percebesse. Eles vão co-

locar um demônio deles para te vigiar. O plano ainda continua de 

pé, não é? 
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–Sim. Claro. Eu tenho que atrair a velha… 

–Olha, escuta bem… Elas estão preparando alguma coisa grande. 

Maior do que amais havíamos visto até agora. Temos dois outros 

caçadores seguindo à distância duas bruxas. Elas estão com compor-

tamento estranho. 

–Como assim? 

–Ainda não sabemos exatamente o que é que elas estão a invocar, 

porque o que elas estão fazendo, não consta nos grimórios. Mas de-

ve ter a ver com a áugura. As bruxas roubaram crânios em cemité-

rios, e com eles elas fazem feitiços. Estão cobrindo os crânios com 

mel, embalando eles em papel de seda vermelho. Já colocaram qua-

tro crânios em diversos locais da cidade. 

–Mas… O que é isso? Macumba? 

–Que macumba o quê, moleque?! – Leonard parecia bem bravo. – O 

que elas estão fazendo é limpando grandes áreas da cidade, for-

mando um quadrante isolado. Isso é para poder criar o portão. Elas 

já estão preparando a vinda da besta hedionda do inferno. Cada 

crânio funciona isolando a região onde é colocado. Uma vez coloca-

do e executada a invocação, o lugar permanece por quase dois anos 

isolado de contra invocações. 

–Mas porque vocês não matam essas bruxas? 

–Estamos monitorando elas, porque elas podem nos levar a áugura. 

A chave é a áugura. A coisa é grande demais. Sabemos pela medida 

da área isolada. As bruxas de baixo escalão não têm poder suficiente 

para trazer nada tão grande. Elas vão se unir. Se ajuntarão como ba-

ratas, e só então o poder delas será suficiente para abrir o portão. As 
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cabeças estão se multiplicando pela cidade. Elas farão isso sempre 

que uma grande besta for invocada. Isso quer dizer que há pouco 

tempo. Você tem que atrair a áugura para o cemitério logo. 

–Mas… Como vou fazer isso? 

–Só tem um jeito… 

–Hã. 

–Você tem que matar o tal do Cabelinho. –Ele disse, olhando para o 

chão. 

–O quê???– Eu não queria ouvir aquilo. 

–Você tem que pôr fogo nele! Aquele não é seu amigo. 

–Mas… Isso é crime. 

–É… Isso é um detalhe… 

–Detalhe? Como que é? Detalhe? Detalhe? Detalhe? –Eu entrei em 

loop 

 

–Shhhh! Fala baixo, porra! Você tem que pôr fogo naquela carne. 

Isso vai matar a carne. Sem ela o demônio não pode exercer sua fun-

ção. Ele vai ser enterrado segundo os costumes. A Augura vai ficar 

sem vigilância. Ela vai ser atraída. Vai aparecer no cemitério em 

busca de outra carne. É nessa hora que eu pego ela. Mas precisarei 

da sua ajuda. O tempo se esgota, mas se esgota para todo mundo. Se 

elas começaram a preparar o terreno para a vinda do ser ctônico, ela 
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também deve ter pouco tempo. Ela vai querer seus olhos, pois só 

com eles poderá atrair as irmãs… E tem mais. –Mais?  

–Sim… Segundo apuramos, ela está de posse dos tomos I e III do 

manuscrito da danação. 

–Do que? 

–São três livros. Os nomes são tomo I, Tomo II e tomo III. As pessoas 

normais não conseguem entendê-los. Esses livros foram ditados por 

um demônio goético invocado por um bruxo e alquimista chamado 

Alphonso Aziz em 1366. Cada livro é escrito a mão em pergaminho, 

e tem cerca de 250 páginas. Uns mais, outros menos. Só se conhece o 

Tomo II, que é dividido em partes. O livro não se revela para as pes-

soas comuns, mostrando símbolos e letras desconhecidas para os 

viventes. Isso porque é escrito na língua dos mortos. Mas certas 

classes de demônios e seres sobrenaturais podem ler o livro, e tra-

duzi-lo aos viventes, mas não obstante, diz a lenda, que os que ou-

vem e não estão preparados, se tornam loucos. O tomo II foi rouba-

do há muitos e muitos anos atrás, e acabou se perdendo. Em 1912 

ele reapareceu, comprado por um livreiro polonês, que ao que sa-

bemos, o adquiriu de um usurpador do espólio de um nobre inglês 

que havia enlouquecido.  Desde então, o tomo II do manuscrito da 

danação recebeu o nome de manuscrito Voynich em homenagem ao 

homem que o comprou. O livro foi parar na coleção da biblioteca de 

Yale nos Estados Unidos. 

Nós sabemos que parte da chave para o mistério sobre a invocação 

da criatura ctônica está no tomo III, que é o bestiário. Ali estão os 

nomes de boa parte, senão todas as criaturas ctônicas. Sem matar a 

áugura, não chegamos aos manuscritos da danação… E é aqui que 

você entra.  
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–Mas… 

–Sem “mas”! Ou você me ajuda a matar esse monstro, ou o nosso 

mundo vai acabar e acredite em mim quando digo, vai acabar rápi-

do! 

–Mas não tem um jeito de fazer isso sem cometer um crime? – Per-

guntei, meio ressabiado. 

–Você se preocupa com uma vida… Eu me preocupo com todas as 

formas de vida na Terra. Ademais, seu amigo já está morto. Aquilo 

lá é só um corpo reanimado por forças sobrenaturais. Se você não o 

matar, certamente ele vai arrancar os seus olhos quando você estiver 

dormindo… 

–Muito animador. 

–Bom. Era o que eu tinha a lhe dizer. 

–Tá… Digamos que eu aceitasse fazer essa loucura. 

–Você esteve na caixa, você sabe que não é loucura. 

–Ok… Digamos que eu aceitasse o serviço. Como vou me comunicar 

com você? 

–Não se preocupe com isso. Eu aparecerei na hora certa. Concentre-

se na sua missão. Mate o corpo do seu amigo. Enterre–o e quando a 

augura aparecer, jogue o sangue nela. 

–Hummm. 
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–Vai fazer ou não? 

–…Vou. 
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Capítulo 35 
 

 

Leonard apertou minha mão com força. Aquilo selava o pacto. 

Ele pediu permissão e após gemer qualquer coisa, saiu do círculo. 

Não se despediu. Virou-se.  Foi embora, andando na direção da es-

curidão do outro lado da rua. Leonard era quase sempre frio e seco, 

com seu jeitão contido. Talvez ele carregasse um fardo maior do que 

dava a parecer. 

Entrei no prédio cabisbaixo e preocupado. Como eu ia fazer aquilo? 

Fosse monstro, fosse gente, matar era matar. 

E matar violava o quinto Mandamento… 

Custei a conseguir pegar a chave de casa e abrir a porta. Meu braço 

enfaixado tornava as coisas simples em difíceis e as difíceis em im-

possíveis.  Eu era um aleijado. Como ia conseguir matar o Cabelinho 

assim? Só havia uma forma: Eu precisaria usar a inteligência. 

Entrei em casa, pé ante pé. A casa estava às escuras. Precisei usar o 

outro braço para achar o interruptor na parede. Quando enfim achei 

o botão, e a luz se acendeu, levei um susto. 
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 Cabelinho estava em pé, parado no meio da sala. Os olhos abertos e 

fixos, como uma estátua de cera. 

 Eu me tremi todo por dentro. Não disse nada.  Ele não se mexia, 

não movia um músculo. 

Eu fiquei parado também, olhando para ele. Meu medo é que a coisa 

dentro dele conseguisse ler pensamentos. Fiquei ali, parado. Ele não 

disse nada e tampouco eu. 

Comecei a me sentir desconfortável. Talvez a coisa tivesse saído de 

dentro dele. Talvez ali estivesse apenas o invólucro vazio de Cabeli-

nho. Carne, ossos sangue, mas sem alma. 

–Quebrou? – Ele finalmente rompeu o silêncio, de forma súbita. 

Apontava para o meu braço morto. Foi uma pergunta inesperada e 

me assustei. 

–Levei um tiro. 

–Assalto? 

–É… – Eu e minha mania terrível de mentir para evitar estender cer-

tos assuntos. – Está fazendo o que aí no meio da sala, bichona? 

–Estava te esperando. – Ele disse, dando uns passos na minha dire-

ção. 

Ali eu me caguei. E se ele pulasse em cima de mim? Será que ele sa-

bia que eu pretendia matá-lo? Talvez tivesse me visto conversando 

com Leonard no círculo pela janela. 
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Dei um “S” nele, desviando do Cabelinho com o máximo de agili-

dade que eu pude. Passei apressado para o quarto. 

Ele veio andando naquele jeito estranho, com os braços caídos ao 

lado do corpo, sem dizer nada, me seguindo pelo apartamento como 

uma alma penada. Aquilo era deveras assustador. 

–Porra, que foi agora?  – Tentei reagir com naturalidade. 

–Eu só queria… Te dar um abraço. – Ele disse. 

Claro que aquilo era totalmente incomum. Logico que ele não ia me 

dar abraço porra nenhuma. Certamente ia agarrar e travar na minha 

garganta, para depois de me matar arrancar os meus olhos e levar 

para a velha maluca. 

–Abraço? Ah, não fode! Vai arrumar uma mulher! – Eu disse, ten-

tando ser engraçado. Bati a porta na cara dele. Assim que tranquei a 

porta com a chave, caminhei tremendo até a cama. 

“Puta que pariu… Esse troço aí vai me matar se eu não matar ele 

logo. ”  – Pensei. 

Aquela foi uma das mais longas noites da minha vida. Eu passei boa 

parte dela enfrentando meus valores morais. Quando realmente 

concluí que não ia ter jeito, me conscientizando que seria um tipo de 

“auto-defesa-preventiva”, passei o resto da madrugada pensando 

em como iria fazer para “liquidar a fatura”. Por mais que eu soubes-

se que ali estava um demoninho animando aquele pedaço de carne 

que se parecia com meu amigo morto, a polícia ia acabar me pren-

dendo por assassinato. Eu ia ter que dar um jeito de fazer parecer 

um acidente, uma tragédia. 
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Várias coisas entre facadas, explosões de álcool, jogar ele da janela, 

passaram pela minha cabeça. Nada parecia realmente efetivo. Para 

piorar, Leonard tinha sido claro, eu precisaria queimar o corpo, inu-

tilizando–o ou as bruxas poderiam trazê-lo de volta, e aí certamente 

eu estaria fodido sem o elemento surpresa. 

Eram quase cinco da madruga quando engendrei o que eu conside-

rei ser um bom plano. 

Levantei da cama, e fui até a porta. Com todo cuidado, eu rodei a 

chave, destrancando a porta do quarto. O corredor estava vazio. A 

casa às escuras. 

Ouvi os roncos dele no quarto. Felizmente ele não estava de pé com 

aquele olhão arregalado no meio da sala. 

Tentei não fazer ruído. Fui até a cozinha, e com todo cuidado, passei 

para a área de serviço. Ali, cheguei na caixa de ferramentas. Sem 

poder acender a luz do quartinho que estava queimada, fui tateando 

até achar a caixa. Uma a uma, senti com a ponta dos dedos até achar 

a chave de fenda certa. 

Voltei com ela para o quarto. Cuidadosamente, passei na porta do 

quarto dele. Pelo som, ele estava dormindo pesado. 

Passei para o banheiro. Tranquei a porta. 

Com dificuldade, fechei a janelinha do banheiro, que eu achei que 

nunca fechasse. Precisei passar um pouco de água com sabão na do-

bradiça para conseguir vencer a ferrugem. 
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Em seguida, usei a chave de fenda para desmontar o aquecedor a 

gás. 

Com a chave, afrouxei a conexão da mangueira de aço do exaustor, 

separando–a da saída do queimador. Depois ajustei o queimador 

para liberar mais gás, o que produziria mais monóxido. Com isso, 

eu sabia, num banho longo, o gás inodoro do monóxido de carbono 

iria vazar lentamente para dentro do banheiro. Em alguns minutos 

ele iria acabar ficando sem ar, e desmaiaria antes mesmo de perce-

ber. A morte se seguiria em instantes. Uma vez com o corpo morto, 

eu esperava que o demônio dentro dele não pudesse fazer muita 

coisa. E então, eu teria que dar uma torrada nele, fazendo tudo pare-

cer um acidente. 

Fechei a tampa do aquecedor, apaguei a luz e voltei para o meu 

quarto. 

E ali eu fiquei maquinando o restante dos pequenos detalhes do 

plano até o amanhecer. Eram quase sete quando eu o ouvi passando 

pelo corredor. 

Levantei logo depois. 

–Bom dia, seu merda! – Eu disse, tentando bancar “o amigão”. 

–…´Dia.  – Ele respondeu, indo até a geladeira. Pegou o leite e en-

cheu o copo. Estava claro que não era ele. Cabelinho não tomaria 

leite de manhã nem sob a mira de um fuzil. 

–Aqui… Hoje eu estava pensando de a gente ir lá na casa da Mara. 

Quero te apresentar a ela. – Eu disse. 
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–Tá. 

–Bota uma beca maneira, que ela é bacana. A casa dela fica lá no 

Morumbi! 

–Tá. – Ele respondeu, bebendo o copão numas poucas goladas. 

Fiquei ali, em pé, ao lado da pia, fazendo o café, enquanto vi ele le-

vantar, com a boca cheia de cream crackers, pegar a toalha na área e 

ir tomar o banho. 

“É agora a hora da verdade…” – Pensei. 

Fiquei “de ouvido em pé”, esperando ouvir o som da porta do ba-

nheiro trancando. 

Quando finalmente ele bateu a porta, corri na ponta dos pés até o 

banheiro. Colei o ouvido na porta. Cabelinho tinha o clássico hábito 

de ligar o chuveiro e ir cagar. Ele gastava uma enormidade de água 

e gás fazendo aquilo, e essa idiossincrasia do meu amigo foi um dos 

motivos de várias brigas nossas no passado, porque eu não fazia 

aquilo e pagava as contas igual a ele. Seu soubesse que um dia aque-

le hábito horrível estaria tanto ao meu favor, eu não teria criado tan-

to caso com ele… 

Esperei… Nada do som da porta do box ranger, então eu concluí 

que ele estava lá, ainda sentado no vaso. Talvez estivesse lendo 

Schopenhauer… Esperei ter feito a sabotagem no aparelho do aque-

cedor de gás corretamente. 
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Voltei na cozinha, peguei o pano de chão e molhei ele no tanque. 

Com o pano formando um comprido rolo, coloquei na soleira da 

porta do banheiro, evitando a perda do gás por ali. 

Olhei no relógio. Agora era só esperar o gás fazer seu trabalho. Eu 

sabia que o gás era mais pesado que o ar, e se concentraria perto do 

piso primeiro. Então ele iria enchendo, até preencher a totalidade do 

banheiro. Sentado no vaso, ele iria desmaiar mais rápido do que se 

estivesse no banho, de pé. Ainda mais com todos os queimadores 

ativados no máximo. 

Esperei, esperei, esperei indefinidamente, e nada de ouvir o Cabeli-

nho batendo no chão. O chuveiro estava aberto no máximo, como 

ele sempre fazia. 

Então, ouvi o som da porta do box. Foi meio decepcionante. Concluí 

que ele não tinha morrido. Talvez eu tivesse me enganado, talvez 

tivesse errado na sabotagem do aparelho. Resolvi esperar mais. Se o 

plano desse “chabu”, eu ia tentar novamente, e não poderia transpa-

recer a frustração. 

Passaram-se uns quinze minutos e então deu um estrondo no ba-

nheiro que parecia uma explosão. 

“Ele caiu” – Pensei. 

Esperei pacientemente por quase uma hora, ouvindo o som do chu-

veiro jorrando no banheiro. Eu examinei minha consciência, temen-

do encontrar uma sensação ruim, um gosto amargo na boca, afinal, 

agora eu já não era mais “virgem de matar”. 
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Estava tudo igual. Eu não sentia nada. Talvez, se eu tivesse matado 

ele a tiros, estaria pior. Comecei a pensar que talvez eu fosse um 

psicopata. 

Quando finalmente achei que tinha dado tempo suficiente para 

morrer mais de vinte Cabelinhos ali dentro, levantei, meti o pé na 

porta com muita força. Precisei dar belas três bicudas olímpicas para 

conseguir arrombar a porta do banheiro. 

Não dava para respirar. Com a respiração presa, fechei o registro da 

água. Cabelinho jazia nu aos meus pés. O corpo todo molhado, caí-

do, como um boneco. A coisa dentro dele talvez ainda tivesse cons-

ciência. Ele estava com os olhos abertos, arregalados, apontados pa-

ra mim. Peguei a toalha e joguei na cabeça dele. Assim, se o bicho 

ainda estivesse lá, ele não ia me ver. 

Fui até a janela, precisei dar umas batidas para ela abrir e o ar entrar. 

Saí correndo do banheiro, esperando o gás se dissipar. 

Meus olhos ardiam terrivelmente, talvez efeito do gás, talvez um 

efeito psicológico, vai saber.  Abri todas as janelas da casa para po-

der fazer circular o ar. 

Nisso, o telefone tocou. 

Fui até a sala, sem saber o que poderia ser. 

–Alô? 

–Filho da putaaaa! – Era a maluca da Jane. 

–Porra você escolhe as piores horas, Jane. 
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–Quer dizer que você está com outra, né? 

–Hã? 

–Não se faz de idiota! Ele me contou. Esse inútil desse seu amigo 

maconheiro me falou tudo. Agora entendi a sua covardia… 

–Contou? Contou o que? 

–Contou que você está namorando outra pessoa. Que vai ficar com 

ela, que não quer saber de mim. 

–Ele disse isso? 

–Você não nega, né seu cafajeste? Seu pilantra! Seu desgraçado. A 

vontade que eu tenho é de te esgan… 

PLÁ! – Bati o telefone na cara dela. – Eu adorava fazer isso. 

Comecei a contagem: – 5… 4… 3… 

Tocou o telefone. Deixei tocar dez vezes, assim a Jane ficava mais 

puta e era mais divertido. 

–Alô? 

–Filho da puuuutaaaaa! 

–Não enche, ô mocréia! 

–Eu vou te matar! Desgraçado!!! 

–Porra Jane… Numa boa, cê não tem mais o que fazer não? 
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–Você é um pilantra. Um canalha! Verme!!! Homem é tudo igual… 

Bem que minha mãe falou! “Não confia nesse portuuuuga! ” 

Nãããão, eu burra, confiei, eu pensava em casar. Ca-sar com vocêêêê, 

Anderson! 

–Jane… Terminou o show? Posso ir? Acabou, porra. Não quero ca-

sar, não gosto de você. Eu cansei, caralho. Toca sua vida! Ô encosto! 

–Encosto? Encosto é a puta que o pariu! Você vai pagar car… 

PLÁ! – Bati o telefone na cara dela de novo. Aí eu retirei o fone do 

gancho, travando a linha.  

“O gás já deve ter dissipado”, pensei. 

Agora eu precisava achar um jeito de queimar o corpo. Inicialmente 

eu tinha pensado um plano simplório, de queimar ele com gasolina, 

mas isso ia dar uma catinga, um fedor insuportável. Tirar ele 

do prédio ia dar na pinta… Eu tinha que dar outro jeito, e o melhor 

jeito que achei era botando fogo na casa. Assim, ele ia morrer no in-

cêndio, e tudo faria sentido com a morte causada pela inalação de 

monóxido de carbono. Como todo mundo sabia que ele era um puto 

dum maconheiro, vivia bêbado, acendendo cachimbinho no sofá, o 

incêndio seria totalmente plausível. 

Juntei todas as minhas recordações, as fotos, peguei as melhores 

roupas, documentos, passei a mão na caixinha de dinheiro. Arrumei 

tudo empaçocado na mochila. Levei a mochila e escondi ela lá na 

lixeira do corredor. Voltei apressado para o apartamento. Me certifi-

quei que ninguém havia me visto. Por ser bem cedo, a hora era uma 

vantagem ao meu favor. 
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Voltei até o banheiro, com dificuldade consegui erguer o corpo. Ele 

era muito pesado. Carreguei ele todo desconjuntado, apoiando com 

o ombro até o quarto dele. Joguei o Cabelinho na cama. 

Mais difícil ainda foi vestir o roupão nele. Joguei a toalha no chão, 

do jeito que ele costumava largar. 

Depois fui na estante de livros dele, uma estante descomunal com 

tudo que você puder imaginar de Antropologia, Psicologia, Farma-

cologia e Filosofia. Joguei vários livros ao redor dele, como se ele 

estivesse lendo doidão na hora do incêndio. Incluí até algumas re-

vistinhas pornôs da coleção dele. Joguei tudo sobre a cama. Peguei o 

corpo, levantei ele da cama e joguei ele no chão, perto da janela. Eu 

sabia que no caso de uma investigação, o corpo dele na cama daria 

na pinta de cena armada. Numa situação de incêndio, ele morreria 

tentando chegar na janela para respirar. No armário achei a caixa de 

bagulho dele, e larguei ela perto da cama, com uns baseados parci-

almente fumados pelo chão. Isso daria aos peritos a dimensão que 

ele estava doidão demais para reagir rápido e escapar do incêndio. 

Aquilo contribuiria para a futura elucidação da investigação, caso 

ela ocorresse. 

Agora tudo que eu precisava era fazer o fogo. Jogar álcool seria bur-

rice. Um simples exame químico indicaria isso como crime premedi-

tado. Eu sabia porque via muito filme policial.  O mais garantido era 

o curto–circuito. 

Peguei o tapete da sala e botei no quarto.  Depois, fui no meu quarto 

e peguei aquelas cortinas baratas, levei e coloquei as minhas cortinas 

no quarto do Cabelinho. Abri as portas do armário, espalhei roupas 

pelo chão. 
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Montei, na tomada que ficava em baixo da cortina, ao lado da estan-

te de livros, uma mutueira de conectores elétricos, ligando esse 

monte de tralha numa tomada só. Depois saí pela casa reunindo tu-

do que puxava muita corrente.  Peguei uma pá de equipamentos 

eletrônicos, como a televisão, o nintendo, videocassete, gravador e 

até a torradeira. Liguei a merda toda no quarto, naquela tomada.  Se 

tudo desse certo, em dois minutos ou a luz da casa ia desligar ou a 

bosta ia pegar fogo. Não deu outra, após um tempinho com tudo 

ligado, o conector começou a soltar fumaça. Em dois segundos, ele 

estourou, e uma labareda pegou na cortina. Me impressionei com a 

velocidade em que a cortina “lambeu”, atingindo a estante de livros. 

Começou bem, pegando a prateleira das monografias. Papel sulfite 

queima lindamente. A fumaça surgiu de imediato, acumulando no 

teto do quarto como uma língua negra. 

Entreabri a janela, sabendo que a entrada de ar alimentaria o fogo. 

Me apressei em arrancar a torradeira do quarto, deixando somente o 

videogame, a tevê e o videocassete. Como o piso do apartamento 

antigo era de taco, seria fácil o fogo se espalhar. No meu quarto, jo-

guei lençóis no chão, deixando partes sobre a cama, o que facilitaria 

o caminho do fogo. Nisso, o corredor já era só fumaça preta. Ouvi os 

estalos da estante queimando. Meti uma camisa molhada na cabeça, 

e dei uma olhada no quarto. Já parecia o inferno.  O fogo estava con-

sumindo a estante de livros, o calor era descomunal. O fogo já pega-

va na cama, chegando até o teto, o armário estava começando a 

lamber. 

Dei uma última olhada para o corpo do Cabelinho. 
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O tapete já queimava num fogaréu de quase dois metros, que come-

çava a carbonizar a perna dele. O cheiro de gente queimando era 

horrível. Então vi uma coisa que me apavorou. O corpo dele come-

çou a dar uns espasmos. 

–Puta merda! Ele ainda está vivo! – Falei assustado. 

Estarrecido, vi uma coisa que pareciam patas de aranha surgindo de 

dentro da boca dele. Uma criatura repleta de espinhos que parecia 

ter saído do pior pesadelo de um louco começou a abrir espaço em 

meio a boca do Cabelinho, tentando desesperada, sair de dentro de-

le. Ela tinha uma cauda comprida e nodosa, espinhosa, escura, e pa-

recia estar agarrada. O bicho soltava uns guinchos horrendos, e ti-

nha uns vinte, talvez trinta centímetros e se sacudia freneticamente, 

tentando escapar do fogo. Percebi que era a materialização do de-

monete.  Resolvi fechar a porta, evitando que a criatura conseguisse 

vir atrás de mim. 

Quando o fogo pegou na cama, subiu uma fumaça preta e já quase 

não se via nada. Bati a porta, enquanto tossia miseravelmente. Corri 

para a sala, tentando alcançar a saída, em meio a fumaça densa que 

já obliterava a visão. Tranquei a porta da casa, porque eu pensei que 

isso ia dificultar o trabalho dos bombeiros e do bicho infernal, além 

de deixar o fogo se alastrar mais.  Peguei a mochila escondida no 

compartimento da lixeira e desci saltando pelas escadas. Eu precisa-

va dar o fora dali. 

Cheguei na portaria a tempo de ver uma pá de gente correndo em 

direção a porta. O fogo já estava incontrolável no meu andar. O seu 

Zé, o porteiro, interfonava aos moradores mandando todo mundo 

descer.  Na rua, uma multidão olhava para cima. Olhei também. Do 
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outro lado da rua eu vi o décimo andar em chamas. O fogo não só 

estava consumindo todo o apartamento, como já surgiam labaredas 

imensas saindo pela janela do meu quarto. Havia muita fumaça 

saindo do apartamento do lado e eu torci para que o seu Augusto 

tivesse conseguido escapar também. Só tive sossego quando eu o vi 

ali perto do bar da esquina, segurando um amontoado de caixas de 

sapato com seus documentos, fotos e as poucas coisas que ele con-

seguiu salvar. 

Os bombeiros já sinalizavam a aproximação, com as sirenes que po-

diam ser ouvidas ao longe. Os soldados da PM que rapidamente 

chegaram em joaninhas e veraneios começaram a dispersar o povo, 

abrindo um cordão de isolamento na rua. Agora o povo reunido era 

uma multidão enorme de gente que olhavam para cima assustados. 

As labaredas se espalhavam e pelo menos dois andares inteiros es-

tavam queimando. 

O carro de bombeiros chegou, com a sirene altíssima. Em meio ao 

povo reunido, vi os homens do quartel de bombeiros montarem as 

mangueiras. Havia falta de pressão no hidrante. Isso atrasou a ope-

ração deles e mais e mais o fogo se alastrou. 

“Missão cumprida” – Pensei. 

Os bombeiros ativaram a escada magirus, e subiram com ela até as 

alturas. De lá começaram a disparar os jatos de água, para debelar o 

fogo. A rua estava fechada, a multidão acompanhava distante, pes-

soas tiravam fotos, grupinhos discutiam e aposentados contavam 

como foram testemunhas o incêndio do Andraus. 
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Eu fiquei ali, lembrando de todas as coisas que eu havia comprado, 

todos os meus livros… Tudo agora estava virando carvão. Por culpa 

daquela maldita caixa. 

Resolvi sair dali, e caminhei pelas ruas cheias de gente, para longe. 

Enquanto andava, eventualmente eu olhava para trás e via a enorme 

coluna de fumaça negra rasgando o céu azul. Era um dia lindo, para 

contrastar com a violência do incêndio. 

Eu não sabia para onde ir. Estava de férias no trabalho, e dadas as 

condições, não tinha conseguido formular bem o que fazer depois 

de cumprir a missão dada pelo Leonard. Sem saber o que fazer, pe-

guei o primeiro ônibus para a Paulista, e fui direto para a igreja. 

Ao descer do ônibus, encontrei Leonard sentado nas escadas da en-

trada da igreja, lendo o Jornal do Brasil. 

–Missão cumprida! – Eu disse. 

–Ótimo. – Ele respondeu. –Agora vamos matar a garota! 

–O quê? 
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Capítulo 36 
 

 

–Como era mesmo o nome dela? Mara… Né isso? – Ele perguntou, 

calmamente, olhando sério para mim. Depois voltou-se para o jor-

nal. 

Eu não sabia como reagir. Fiquei tão puto, tão transtornado, que me-

ti a mão e arranquei o jornal dele. 

–Porra! A Mara não! 

–Você tem que matar ela. – Disse Leonard, com uma fleuma inglesa 

que me dava ódio. 

–Mas por que? 

–As bruxas vão usar ela… Usou o seu amigo.  É questão de tempo 

até as bruxas perceberem que a Mara é seu ponto fraco. Ela vai te 

cercar até você fazer o que ela quer. 

–Arrancar meus olhos? 

–Exatamente. – Ele disse, agora sorrindo. 

–Não! Eu me recuso! Eu não vou fazer isso. 
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–Nós temos pouco tempo. A janela de contato com o submundo está 

quase concluída. As bruxas não estão brincando… 

–Você é louco! Eu não vou compactuar com essa porra, eu não vou 

matar ninguém. 

–Shhh! Olha os outros aí, rapaz. 

–Tem que ter outra saída. Quer dizer então que eu tenho que matar 

todo mundo que eu gosto? E aí que merda de vida é essa? Eu prefiro 

me matar e acabar de vez com esta porra então. 

–É… Isso é uma boa ideia, hein? 

–Hã? 

–Veja, se você se matar, as bruxas não vão conseguir o que elas pre-

cisam e… 

–Eu não estava falando sério. 

–Mas devia… Pense bem. Se você se mata, evita muitos problemas, e 

evita a morte de mais inocentes, e ainda frustra o plano delas. – Dis-

se Leonard, dobrando meticulosamente o jornal. 

Eu não podia acreditar que o velho doido estava agora tentando me 

convencer a cometer suicídio. Mas gradualmente, aquela ideia co-

meçou a se tornar mais e mais lógica para mim. Eu estava mesmo 

vivendo uma vida sem sentido. O mundo estava uma bosta, tudo 

era ruim, e eu estava sendo o culpado da morte de todas as pessoas 

que se aproximavam de mim. Eu, um aleijado, sem casa, com pouco 
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dinheiro, humilhado pelo chefe, sem futuro. Talvez o que Leonard 

sugeria fosse a coisa certa a fazer. 

–Talvez você esteja certo. – Eu disse a ele, baixando minha cabeça. 

Leonard pareceu animado. Levantou-se, olhou para os lados. Então 

meteu a mão naquele paletó de terno surrado e de dentro tirou uma 

espécie de punhal antigo de metal escuro, com inscrições. A lâmina 

tinha quatro lados sendo somente dois cortantes. Havia uma cabeça 

horrível esculpida no cabo. 

–Vai garoto. Precisa ter coragem para fazer isso. Não é qualquer um 

que tem e eu admiro isso em você. Vamos ali no canto, eu faço a 

barreira e você enfia isso no coração. Essa lâmina está encantada e 

você não vai sentir nada.  Assim que a lâmina beber seu sangue, ela 

sugará sua alma. 

Eu estava atordoado. As palavras dele me inspiravam. Ele dizia que 

eu seria um herói, que iria eliminar o mal da face da Terra. Concor-

dei. Larguei minha mochila na escadaria da igreja e fui com ele até o 

canto, perto de uma das enormes colunas jônicas que sustentavam a 

fachada da igreja. 

Leonard ficou na minha frente. 

–Está pronto? – Ele perguntou. 

–Estou. – Eu disse, vacilante. Não tinha certeza se realmente seria o 

caminho tirar minha própria vida, mas Leonard era persuasivo. Ele 

notou que eu estava hesitante. Me disse que a lâmina iria me fazer 

reencarnar, eu não sentiria dor, nem lembraria de nada… 
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Peguei a lâmina fria das mãos dele. 

–Estou pronto. – Eu disse. 

–Quando quiser. – Falou ele, virando de costas para mim, entrando 

na minha frente e abrindo uma folha de jornal dupla na direção da 

Avenida Paulista, onde carros e ônibus passavam apressados, alhei-

os ao que estávamos fazendo. 

“Então é assim que vai terminar.” – Pensei. Me sacrificarei pelo 

mundo. 

–Senhor Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. – Eu disse.  E 

então, estiquei o punhal no alto, na direção do coração. 

Optei por dar uma estocada única e profunda. 

Em dois segundos tudo estaria acabado… 

Mas então, antes que eu pudesse enfiar aquele troço no meu peito, 

uma coisa acertou Leonard. Ele caiu gritando no chão. 

Eu me assustei. Guardei o punhal no bolso da jaqueta. 

–O que foi? O que foi? – Eu perguntei assustado. 

Ele somente gemia e então eu vi uma coisa escura cravada fundo 

nas costas dele. Era uma espécie de faca. 

Então o inimaginável aconteceu. O rosto de Leonard se contorceu de 

dor e gradualmente virou um outro rosto. Horrível, disforme. 
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Atônito, vi Leonard descendo correndo as escadas da igreja na mi-

nha direção. 

–Puta que pariu, moleque! 

–Leonard? É você? 

–Não, idiota. Sou sua avó! – Ele disse, muito irritado. 

Então eu olhei de volta para o sujeito caído no chão. Ele começou a 

derreter. Literalmente, derreteu ali, na minha frente, como se trans-

formasse numa poça imunda de um líquido malcheiroso 

–Mas… O que é isso? Como? 

Leonard nada disse. Abaixou-se e arrancou a faca das costas do ca-

dáver que agora já era quase uma massa disforme que se dissolvia 

numa poça escura e borbulhante.  Leonard tirou um pano imacula-

damente branco do bolso do casaco e limpou a lâmina. Em seguida, 

ele pegou uma flanela bem suja e enrolou a faca. Guardou no casaco. 

Algumas pessoas tinham visto quando o corpo caiu, e vieram na 

nossa direção, achando que era alguém passando mal. 

Então havia uma pequena multidão de seis ou sete olhando estupe-

fatos a pessoa se dissolver na frente da igreja. 

Uma velha olhou para nós e perguntou: 

–Mas que desgraça é essa? 

–Calma, senhora… É que essa é uma estátua de cera aqui do rapaz. 

Caiu no chão quente e derreteu por causa do sol. – Disse Leonard. 



 

 

 417 

 

–Ah, é promessa, né, Filho? – Falou a velha sorrindo. 

Eu sorri sem graça, sem saber o que dizer. 

Curiosamente, a desculpa funcionou. Mas as pessoas não se afasta-

ram. Leonard se misturou no meio do bolinho de gente, me puxan-

do de lado, para sair discretamente da confusão. 

–Essas malditas estão apelando. Estão subindo o cacife. Estão jogan-

do cada vez mais alto. – Leonard disse entre os dentes. 

–Eu fiquei com a faca. – Eu disse, mostrando o cabo dela no meu 

bolso. 

–Me dá! – Ele disse. 

Eu entreguei a ele e ele guardou no casaco. 

–Venha! – Saiu me arrastando na direção da igreja. Só consegui pe-

gar a mochila e fomos correndo lá para dentro. 

Fomos nos encontrar com o padre. Ele estava na sacristia, ouvindo 

pelo rádio a notícia do incêndio. 

–Elas usaram um mandrugo. – Disse Leonard, jogando a adaga so-

bre a mesa de madeira escura com tampo de mármore branco. 

–Que isso? Está louco? Trazer essa arma do inferno para cá? Isso é a 

casa de Deus! – Assustou-se o padre. 

–O mandrugo se passou por mim, quase convenceu ele a se matar. 

Se eu não chego na hora… 
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–Ele conseguiu resistir a um mandrugo? – O padre parecia não 

acreditar. Leonard assentiu com a cabeça e esticou o polegar para 

cima.  – Que abuso! Colocaram um madrugo na porta da casa de 

Deus! 

–Senhores, eu não estou entendendo nada.  – Eu disse, me sentando 

à mesa. 

–Um mandrugo é um ser infernal que tem o poder de se passar por 

outras pessoas. Mas ele só pode assumir a forma de uma pessoa a 

cada dois anos, de acordo com o ciclo do Inferno. O poder do ma-

drugo é o convencimento. Ele usa uma poderosa sugestão, que torna 

suas vítimas em inocentes vaquinhas de presépio. O Mandrugo po-

de facilmente convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. Não há 

muitos que consigam resistir muito tempo ao seu poder de conven-

cimento. 

–O mandrugo ia fazer você se matar, e ia roubar seus olhos e levar 

para a áugura.  – Disse Leonard. 

–Então elas já sabem que matamos o Cabelinho. 

–Sim…  Agora elas já devem estar nervosas como “siri na lata”. A 

essa altura já sabem que detonamos o mandrugo. – Respondeu Leo-

nard. 

–Verdade… – Disse o Padre, indo até um armário escuro, com al-

guns livros, objetos de missa e com uma cruz entalhada em portas 

decoradas com almofadões de madeira–de–lei. Ele abriu uma das 

portas, e de lá tirou um grande jarro cheio de água. 

Leonard começou a rir. 
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–O que é? O que foi? – Perguntei sem entender. 

–Nós vamos dar um troquinho nelas. Olha só. Isso aqui é 

uma purba do inferno. Está ligada diretamente aos mais profundos 

meandros da escuridão…– Disse o padre. Ele então derramou len-

tamente a água sobre a lâmina que estava na mesa. 

A lâmina vibrou e começou a soltar fumaça, fazendo um som assim: 

 “ffffffffssssssss” 

–A essa altura já está dando “barata voa” no inferno. – Disse Leo-

nard. 

A adaga foi então esquentando, esquentando e ficou vermelha como 

aço em brasa e então derreteu numa massa quente, que soltava fu-

maça para todo lado. Quando a poça fumegante tornou a se cristali-

zar, virou uma espécie de pedra vulcânica escura, repleta de cristais. 

–A bruxa que invocou ele deve estar se contorcendo de dor bem 

agora, porque os demônios vão vingar isso aí. 

–Virou pedra. – Eu disse. 

–É disso que é feito o inferno. – Falou Leonard. 

–Se você tivesse enfiado isso no peito, já era! – Complementou o pa-

dre. 

–E agora? – Indaguei. 

–Agora é esperarmos. Se você já resolveu o problema do corpo do 

seu amigo, é hora de ir fazer o reconhecimento no IML… Os bom-

beiros vão levar para lá. 
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–Certamente, pelo fogaréu, não sobrou nada. 

–Provavelmente será identificado pela arcada dentaria e então você 

vai providenciar o velório. Sabe da família? – Perguntou o padre. 

–Ele só tem uma tia… 

–Ligue para ela. Olha, nós temos aqui um pequeno capital para es-

sas situações… Tome. – Disse Leonard, tirando um maço grosso de 

notas de dólar do casaco. Ele me estendeu o maço.  – É para o fune-

ral. Nós já temos um jazigo perpétuo onde você vai enterrar seu 

amigo. 

–Mas ele é lá do Mato Grosso… 

–Ele tem que ser enterrado aqui. Fica na Consolação. Lembre-se, a 

áugura vai aparecer. Essa é nossa jogada. Ainda mais agora que 

frustramos pela segunda vez o plano delas e ainda demos um belo 

troco. 

–Fique à vontade para ligar, chamar os amigos dele. – Falou o padre, 

me mostrando um antiquado telefone perto de um rack junto a um 

antigo relógio na parede. 

–Teremos que agilizar o atestado de óbito. Deixa comigo que já vou 

ligar aqui para uns amigos da funerária. – Disse o padre. 

Cerca de duas horas depois, eu já havia confirmado no quartel dos 

bombeiros sobre o corpo no apartamento que pegou fogo, avisado 

da morte dele para os amigos da USP, e deixado recado com a vizi-

nha da tia dele. Afim de evitar que eu corresse riscos, Leonard disse 

que eu devia ficar naquela noite na sacristia da igreja, pois era um 
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território seguro. Concordei.  Leonard disse que enquanto isso, iria 

ao IML agilizar a burocracia, mas somente a tia dele iria poder libe-

rar o corpo. Enquanto ela não viesse, ele iria providenciar todos os 

procedimentos para o enterro. Leonard tinha pressa, pois segundo 

me disse, mais e mais crânios estavam sendo espalhados pela cida-

de. 

–Por que não matam as bruxas que estão fazendo isso? 

–Matamos uma. 

–E não adiantou? – Indaguei. 

–Foi um tiro no pé. Elas estão usando pessoas influenciáveis agora. 

Elas controlam esses pobres coitados à distância, como se fossem 

zumbis. As bruxas estão ficando mais espertas, aquelas malditas. – 

Disse o padre. 

–Não podemos perder tempo. – Disse Leonard olhando o relógio. 

Então os dois saíram apressados, e fiquei sozinho na sacristia. 

Então me ocorreu que talvez a Mara pudesse ter visto a notícia do 

incêndio… Liguei para a casa dela. 

–Alô? – Era ela. 

–Mara! Sou eu… Anderson! 

–Graças a Deus! – Ela estava chorando. Havia visto na Tv e escutou 

sobre os corpos. 
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–Os corpos? 

–Sim… Sete mortos. – Ela disse. 

Eu me senti péssimo. Havia pensando somente nos meus proble-

mas. Havia indiretamente contribuído para a morte de seis pessoas. 

Ficamos um tempo em silêncio. 

–Que merda… – Eu disse. 

–É… Quando você vem aqui? Onde você está? 

–Eu… Estou numa igreja… Um amigo está me ajudando… O meu 

amigo, meu melhor amigo… Ele morreu queimado. 

–Oh… Meu Deus! Sinto muito, Anderson. – Ela disse. 

–Tudo… Tudo bem. Só estou ligando para dizer que estou bem. 

–Graças a Deus… Espere. 

–O que foi? 

–Não… Não… Quem é você? 

–Mara? 

–Não… – Havia medo na voz de Mara. Ela parecia aterrorizada. 

–Mara? Mara? Alô??? – Eu gritava no telefone. 
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Então ouvi Mara gritando ao fundo e uma voz decrépita que eu já 

conhecia surgiu do outro lado da linha: 

–Temos contas a acertar, menininho… 
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Capítulo 37 
 

 

Enquanto eu corria esbaforido pela rua, só me lembrava do grito 

aterrador da Mara ao fundo da ligação, que eu bati na cara da velha. 

Tive que parar para respirar. Eu estava mal, suava frio. Me lembrei 

que fazia um tempão que eu não comia nada. Minha pressão estava 

baixando. Parei numa pastelaria de um chinês e peguei um sorriso 

de palmito com caldo de cana. 

O pastel estava uma merda. O palmito tinha gosto de barata defu-

mada e o caldo de cana parecia água da limpeza da caixa de gordu-

ra. Tampei o nariz afim de não sentir o cheiro de barata que estava 

no copo e mandei para dentro. Não havia tempo a perder. Eu não 

podia me dar ao luxo de deixar a bruxa velha sacanear a Mara. Não 

depois de tudo que lutamos para ficar juntos. 

Para piorar, o ônibus não passava. Eu estava tão nervoso que lancei 

mão do dinheiro que o Leonard deu para o velório do Cabelinho. 

–Taxi! 



 

 

 425 

 

O carro parou e enquanto eu me metia lá dentro, pensava na situa-

ção. 

–Moço, sabe o que é, eu acabei de chegar de viagem… Só tenho dó-

lar. 

–Pra onde é a corrida? 

–Morumbi. 

–Relaxa, garoto. A gente aceita Dólar! 

Eu sabia que precisava ter contado ao Leonard, mas seria loucura ir 

procurar ele quando a Mara corria perigo. Deixei um bilhete na me-

sa da sacristia e esperava que Leonard ao voltar da rua visse aquilo 

e viesse me ajudar. 

Havia uma pequena retenção no trânsito por causa de uma obra de 

cabeamento ou gás, não fazia diferença. Era tudo a mesma merda. 

Quando o carro encostou na porta da mansão, vi que que o portão-

zinho lateral estava aberto, balançando com a brisa da tarde. Entrei 

sorrateiro. Eu estava com os ouvidos apurados, tentando obter al-

guma pista de onde estaria Mara. A casa estava quieta, não parecia 

haver sinal de moradores ou empregados. 

Entrei e fechei a porta. 

Fui até o jardim. Parei perto da piscina. Nenhum sinal de ninguém. 

Então eu notei algo incomum. A enorme parede de vidro que dava 

para a piscina estava toda estilhaçada. O vidro formava montes de 
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cubinhos luminosos brilhando diante dos últimos raios de sol do 

entardecer. 

Entrei pelo buraco da parede de vidro. Subi as escadas de mármore 

branco e segui pelos corredores na direção dos quartos. Abri de su-

petão a porta do primeiro quarto. Era um tipo de escritório, mistu-

rado com quarto de tevê. Ali estava um monte de tralhas, e entre 

elas eu vi algo que me interessava, um escudo enorme com duas 

espadas atravessadas em formato de “X” ornando a parede. Meti a 

mão e com alguma dificuldade consegui soltar um dos floretes es-

panhóis. Pelo menos uma arma eu tinha que ter. 

Enquanto eu examinava a lâmina, em busca de detectar se a espada 

afiada tinha fio de ambos os lados, ouvi passos apressados no corre-

dor. 

–Quem está aí? – Eu gritei. Mas só ouvi um ruído abafado, que era 

difícil de identificar. 

Saí para o corredor, tentando descobrir quem havia passado ali, mas 

não vi sinal. O segundo andar era repleto de portas, e quem quer 

que estivesse ali, poderia ter entrado ou saído de qualquer uma de-

las. 

Empunhei o florete com a mão direita do único braço que me resta-

va. O outro na tipoia não servia para nada, e em momentos como 

aquele, onde os dois braços faziam falta, eu me odiava por aquilo. 

Abri o segundo quarto. Era o do pai da Mara. Vi a enorme cama, um 

banheiro anexo com uma banheira de hidromassagem tão gigante 

que daria para criar tilápias dentro. A cama parecia essas de propa-

ganda de loja de edredom. O quarto era lindamente decorado, e ao 
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fundo, uma enorme foto que reconheci na hora, a Mara ainda crian-

ça, com cinco anos, talvez menos, abraçada numa mulher lindíssima 

que julguei ser a mãe dela. 

Fui até o banheiro, não havia sinal algum de Mara ali. Voltei para o 

corredor e meu coração quase parou quando no fundo, dei de cara 

com aquela velha horripilante. 

Ela soltou uma grotesca gargalhada quando quase dei um grito de 

pavor e susto ao dar de cara com ela no fundo do corredor. Estendi a 

espada no ar, apontando para a velha. 

–Maldita! 

–Então aí está você… 

–Cadê ela? 

–A menina está dormindo. Disse a velha, com um sorriso maníaco 

nos lábios carcomidos. 

Imediatamente algo dentro de mim se desarranjou. O que ela quis 

dizer com “dormindo”? Teria a velha desgraçada matado a Mara? 

–Temos que acertar nossas contas, criança. – Disse a velha, batendo 

o dedo indicador magro e enrugado na palma da outra mão. En-

quanto isso ela vinha na minha direção. 

–Tudo bem. – Eu disse. Precisava ganhar tempo. Pensar no que fa-

zer. –Mas cadê ela? 
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 –Está no quarto aí! – Disse a velha, estendendo a mão magrela. A 

porta ao meu lado se abriu de supetão, como se empurrada por uma 

força invisível. 

Vi a Mara enfiada numa linda camisola comprida e com detalhes de 

rendas e transparências, que me deixou ver seu corpo escultural. Ela 

parecia em transe e estava nua sob a camisola. 

Eu entrei e fui até a beira da cama. 

–Mara? Mara? – Eu tentei sacudi-la. Mas foi em vão. Novamente fui 

surpreendido pela risada assustadora. Olhei para trás e a velha já 

estava na porta do quarto. 

–Eu fiz a minha parte. Agora você faz a sua. – Ela me disse, indo 

direto ao assunto. 

–E como a gente faz? – Eu perguntei, já temendo o que ouviria em 

resposta. Meus pelos da nuca estavam arrepiados e minha respira-

ção era ofegante. 

A velha sorriu. Deu dois passos, vindo na minha direção e eu me 

armei com o florete. 

–Calma, menino. Você está muito assustado. Não vou te machucar. 

É disso que você tem medo? Então se acalme. – Ela disse. 

Então, ela estendeu a mão fechada, e quando abriu, ali estava um 

globo ocular. Um olho azul. 

–Que isso? 
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–Isso será o seu olho. 

–Mas… Um? 

–Posso te dar dois, se você fizer mais um favor. – Disse a velha, toda 

amável. 

–Pera… Calma. Deixa eu ver se entendi. A senhora vai arrancar os 

meus dois olhos, e vai colocar esse olho azul aí no lugar. 

–Isso. Com ele você vai enxergar normalmente, claro. Mas para ga-

nhar dois, tem que fazer um favor para a vovó… –Ela disse. Eu senti 

um profundo nojo quando ela se referiu a si mesma como a “vovó”. 

–E qual seria este favor, “vovó”? 

–O velho… O seu amigo… Aquele tal Leonard… – Ela disse. Eu ma-

tei logo a charada. 

–Quer que eu mate ele? 

–Matar? Matar não. Ela riu. Quero que você traga ele para mim. 

Ali eu baixei o florete. A ficha finalmente estava caindo. 

Eu temia que Leonard estivesse só me usando para pegar a velha, 

mas no fundo, toda aquela situação, a caixa e tudo mais era uma 

artimanha da velha e suas bruxas para atraí-lo a uma armadilha. 

Elas estavam me usando para pegar o Leonard e tirá-lo do caminho 

delas. Eu era “um bucha”, um pequeno elemento descartável nessa 

história toda. Estava no lugar errado, na hora errada, sendo levado 

como um joguete em meio a colisão de mundos sobrenaturais aos 
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quais o universo cotidiano permaneceria alheio até que fosse tarde 

demais. 

–E não vai doer? – Eu perguntei. A velha sorriu satisfeita, pois sabia 

que minha pergunta significava uma aceitação. 

–Não vai doer. Eu vou lhe dar a paz que você tanto deseja. Vocês 

dois terão filhos… A velha sem olhos me disse rindo com seus den-

tes podres. 

–E o que acontece depois? Vocês vão invocar um demônio? 

–Foi isso que aquele velho babaca te falou, garoto? 

–Foi. 

A velha começou a rir. 

–Está rindo do que, “vovó”? 

–Esses idiotas acham que nós queremos acabar com o mundo deles. 

Trazer as criaturas primitivas de volta, que foram expulsas para a 

escuridão muito, muito tempo atrás… É um engano. Elas estão aqui. 

Elas não querem isso. Se quisessem os seres humanos, frágeis e sus-

cetíveis como são, estariam dominados e escravizados. 

–Mas não é isso? 

–Caro que não, idiota! – A velha pareceu zangar-se. – Esses imbecis 

estão redondamente enganados. Só queremos sobreviver, mas eles 

vêm ao longo de séculos caçando nossas filhas. Você devia se per-

guntar: Por que? Para que matar tantas de nós? Por que essa campa-
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nha secular contra nós? – Ela perguntou, enquanto andava pelo 

quarto, arrastando suas roupas rotas e gesticulando no ar. – É uma 

guerra, menino. E você não tem nada a ver com isso. Portanto, faça a 

sua parte, eu faço a minha e não nos veremos nunca mais na sua 

vida. – Ela disse, finalmente parando à minha frente. 

–Tá… Mas… 

–Sem “mas”, garoto. Vamos logo ao que interessa. Eu não tenho o 

dia todo. 

–Sabe o que é… É que… 

Então a velha pareceu perder a paciência. 

–Dá logo esta porra desse olho, moleque! – Ela disse, com o dedo em 

riste apontado para mim. 

Levantei o florete no ar e tentei acertar a velha. A lâmina sibilou 

num arco e o dedo amputado da velha caiu no chão. Sem sangue, 

era como um pedaço mumificado de carne ressequida pelo tempo. 

–AAAAAAAAAH! – A velha gritou. Suas órbitas vazias pareceram, 

se expandir numa nuvem escura. O dedo cortado se contorcia feito 

uma cobra no chão. 

–Sai de perto de mim, filha da puta! – Eu gritei, mantendo a espada 

apontada para ela. 

–Eu perdi a paciência com você, vermezinho! – A velha agora falava 

com uma voz gutural. Ela estendeu a mão sem o dedo. 

Uma força descomunal me atingiu, foi como os fortíssimos ventos 
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de um furacão. Fui lançado no ar e ali fiquei, levitando sem poder 

me soltar. A pressão sobre mim era tamanha que eu não consegui 

segurar por muito tempo a lâmina e ela caiu no chão. Senti um 

grande desespero, porque era como se eu fosse explodir com um 

peso incomensurável me apertando no ar. 

A velha abaixou-se e pegou o dedo seco. Ela o aproximou do corte. 

Horrorizado, eu vi uma série de nervos, e veias se agitando como 

tentáculos de anêmonas, buscando uns aos outros. Então eles se li-

garam, e magicamente ele se fundiu à carne dela novamente. 

A velha veio na minha direção. Eu tentei ao máximo lutar, me esfor-

cei o quanto pude para escapar da força invisível que me subjugava. 

A velha então meteu aquele dedo com unha comprida e suja no can-

to do meu olho. 

–Nnnnnããããã…. – Eu gemia. A dor era horrível. Ela enfiou o dedo 

com toda força no meu olho direito e puxou o globo ocular para fo-

ra. Então tudo ficou confuso, eu desmaiei de dor. 

Acordei no chão, com alguém me sacudindo. Tentei lutar. Eu não 

via nada, estava tudo confuso e escuro. Tentei acertar um soco na 

velha, mas agarraram meu braço. 

Então em meio a um turbilhão confuso de sons, eu ouvi a voz da 

Mara. 

–Anderson! Andersoooon! – Ela parecia aflita. Estava me sacudindo. 

–Que? Cadê ela? cadê a bruxa??? 
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–Ah! Anderson…– Ela gritou e me abraçou chorando. Eu não en-

tendia nada. Estava caído ao lado da cama, no chão do quarto. 

Mara me puxou para cima da cama. 

–Que bruxa? 

–A bruxa que estava aqui. 

–Não sei de bruxa. Apareceu foi uma nuvem escura aqui no quarto 

enquanto eu falava com você no telefone. Me assustei quando ela 

tomou a forma de uma pessoa. Acho que era um fantasma! Desmai-

ei de medo e então eu acordei aqui na cama e te vi caído aí no chão. 

–Ai… Ai… – Eu disse, tentando abrir os olhos. Uma luz intensa pa-

recia me cegar sempre que eu tentava abrir o olho. A dor era muito 

forte no olho direito. Eu comecei então a sentir umas estranhas có-

cegas dentro da cabeça, como se milhares de larvas estivessem me 

comendo por dentro. 

–Ahhhhh! –Gritei. 

 

–O que é? O que foi? – Mara perguntou aflita, tentando em segurar. 

–Meu olho!!! Tem uma coisa se mexendo… – Eu gritei tentando 

apertar o olho direito para fazer parar, mas não parava. 

–Anderson! Anderson! Anderson!!!! Calma, calma! – Mara gritava, 

meio sem saber o que fazer. Aí a sensação horrível parou como num 

passe de mágica. Eu abri os olhos e estava enxergando normal com 

o olho esquerdo, mas o direito via tudo horrivelmente embaçado. 



 

 

434 

Philipe Kling David 

 

Ouvi a voz de Mara com um tom diferente, um tom de medo e pa-

vor. 

–AhmeuDeus… 

–Que foi? 

–Seu olho!!! Seu olho está um duma cor e outro da outra! – Ela disse. 

–A bruxa filha da puta conseguiu. Pegou meu olho. – Eu disse, so-

cando a cama. Tateei as paredes até o banheiro da suíte, onde me 

olhei no espelho. No olho direito eu via com uma visão turva. O ou-

tro, enxergava normalmente. Estarrecido, vi uma mancha escura ao 

redor da orbita do meu olho direito. Um hematoma horrível. O olho 

estava injetado de sangue, mas era lindamente azul. Olhei para os 

lados, ele se movia normalmente. 

–Pelo menos ele está funcionando. –Eu disse. 

Mara apareceu atrás de mim. 

–Nossa! Isso é impossível… Como pode ser? 

 –Você chegou a ver a velha? – Perguntei a Mara ainda olhando meu 

novo olho azul refletido no espelho do banheiro. 

–Eu vi a nuvem escura, quando acordei ela estava saindo do quarto. 

Eu fui até a varanda e vi a nuvem cruzar o jardim, atravessar a pa-

rede da churrasqueira e sumir. O que era aquilo, Anderson? Eu tive 

muito medo. 
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–Mara… A coisa que apareceu para você. O tal fantasma… É uma 

bruxa. Não uma bruxa qualquer, dessas que traz a pessoa amada em 

três dias, mas uma criatura tão antiga quanto se sabe ser possível. 

Eu havia feito um pacto com ela… 

–Pacto? Você está me assustando, Anderson! 

–Sim, foi. Eu morri de medo, mas disse a ela que se ela me ajudasse 

a te tirar da caixa, eu faria algo por ela em retribuição ao favor… E 

ela pediu meus dois olhos. 

–Você… Você fez isso? 

–Fiz. Foi assim que você saiu da caixa. – Eu disse. 

Mara não falou nada. Apenas me abraçou e me beijou silenciosa-

mente. 

Ela então puxou o laçarote da camisola e o tecido macio de cetim 

caiu aos seus pés. Não pude acreditar quando vi, refletido no espe-

lho da suíte que ela estava nua a me abraçar. 

–Eu te amo. – Ela sussurrou. 

–Te amo mais que tudo, Mara. – Tentei responder com a boca na 

boca dela. E então nossos beijos nos sufocaram. 

Ela beijou meu pescoço, e com suas mãos ágeis começou a desabo-

toar minha camisa. 

Mara me puxou e me jogou na cama. Deitou por cima de mim, seu 

corpo liso, quente e macio. E então nós fizemos amor a noite inteira. 
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Capítulo 38 
 

 

Acordei  com ela ao meu lado, dormindo pesado. 

Eu sentia uma estranha dor de cabeça, ouvia um zumbido baixo no 

ouvido. Uma sensação de que algo estava errado. Mas eu não sabia 

exatamente o que. Bom, a verdade é que parecia que estava tudo 

errado. A única coisa que fazia sentido na minha vida nos últimos 

dias era a Mara. 

Alisei seu corpo macio, afundado no colchão importado. Eu nunca 

tinha visto um colchão bom como aquele. 

Desperto do sono pesado que me invadiu depois de fazer amor com 

a Mara, comecei a remoer pensamentos sinistros. Por que a velha 

não havia me tirado logo os dois olhos? Certamente isso devia ter 

um motivo. A única explicação que encontrei em minha mente foi 

que ela realmente achava que iria me convencer a entregar a cabeça 

de Leonard numa bandeja de prata. Certamente que a troca pelo 

olho seria um embuste. Ela não iria cumprir a promessa de me dei-

xar em paz. Aliás, depois de trazer sei lá que abominação para o 
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mundo, certamente eu pouco lhe importaria, e quem sabe ela real-

mente me deixasse em paz, num mundo apocalíptico. 

Grandes merdas… 

Levantei, vesti as calças e fui até a varanda. O vento frio soprava o 

sereno da madrugada em mim. Vi as ondulações na piscina lá em 

baixo e não pude deixar de lembrar como que quase morri afogado 

nela lutando com o playboy escroto. 

Eu estava absorto em pensamentos diversos, num carrossel de assal-

tos súbitos à minha sanidade.  

Volta e meia eu me atinha à igreja, ao padre, ao Leonard… Eu lem-

brava do Cabelinho, sentia o remorso pelos que morreram no incên-

dio. Então eu pensava na velha, lembrava da caixa, do Mungo… 

Lembrava da sensação horrível de sentir o corpo em pedaços do seu 

Alfredo caindo em mim na caixa. Eu lembrava do homem de fraldão 

sob o poste, segurando o guarda–chuva. Algo que nunca entendi. 

Lembrei daqueles tipos de vermes com perninhas de aranha que 

saíram de dentro da boca do sujeito do ônibus e do Cabelinho… 

Talvez eu estivesse ficando louco. 

Subitamente senti uma coisa me agarrar o peito. Ouvi a voz gutural 

da bruxa no meu ouvido e suas unhas cravando em meu peito. 

–Eu quero você! – Ela disse. 

Eu dei um grito, tentando empurrar a maldita, mas quando vi, não 

sei explicar, mas era a Mara. 
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–Ai! – Ela gemeu, segurando o peito. Eu acidentalmente, no susto, 

havia dado uma cotovelada nela. 

–Desculpa! Achei que era… 

–Tudo bem… – Ela me interrompeu. – Eu não devia ter chegado as-

sim por trás, de surpresa. Não depois do que aconteceu aqui, né? Eu 

que peço desculpas por ter te assustado. – Ela disse. 

–Você está bem? –Eu perguntei, segurando a Mara pela cintura. Ela 

ficava linda com aquela camisola. 

–Perdeu o sono? O que foi? 

–Não sei. Fiquei pensando, vai que seu pai chega e… Sabe como é. 

Pega mal, né? 

–Ele está viajando. Foi pra Caxias do Sul comprar uma vinícola. – 

Disse Mara. 

–Eu preciso ir. Preciso contar ao Leonard o que aconteceu. 

–Mas são quatro e quinze… 

–Eu sei, mas eu preciso ir. Acho que você devia ir comigo. É mais 

seguro. A velha pode voltar. 

Mara concordou. Foi se arrumar. Eu fiquei ali na varanda, olhando o 

imenso jardim. 

Então, uma coisa estranha aconteceu. Entrou pelo canto da minha 

visão periférica uma mancha. Ela se moveu pelo jardim e parou per-



 

 

 439 

 

to da piscina. Eu não conseguia distinguir exatamente o que era, 

mas não era uma sombra. Era uma forma confusa, não muito nítida. 

–Mara? 

–Que foi? – Ela perguntou de dentro do closet. 

–Vem aqui ver uma coisa. – Eu disse, tentando manter a calma. 

Mara veio, enfiando um casaco de lã. Estava frio. 

–Que é? – Ela perguntou curiosa. 

–Ali. Tá vendo alguma coisa ali, perto da piscina? – Perguntei apon-

tando na direção da mancha. 

–Hã? Não. 

–Ali, perto das flores amarelas. Ali, junto do canteiro. – Eu apontei. 

–Não, não tem nada ali. – Ela disse em tom afirmativo. 

Mas o estranho é que tinha. Tinha uma coisa ali, com uma forma de 

pessoa, mas estava totalmente borrada. Eu fiquei quieto. Mara en-

trou para calçar os tênis. 

Eu fiz um teste. Levantei o braço e fiz um aceno. 

Para meu absoluto espanto, a mancha no jardim se deformou e eu 

percebi que a figura me acenou de volta. Meu estômago deu um nó. 

Tinha mesmo alguma coisa lá. Mas só eu via… Quer dizer, via mais 

ou menos. 
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Então tive o insight de fechar o olho bom e usar somente o olho azul. 

Imediatamente a figura ficou mais nítida. Era o Hindu. O tal do gu-

ru indiano que eu tinha visto na caixa. Ele estava meio que dissol-

vendo no ar, feito uma fumaça densa no centro e fraca nas bordas. 

Troquei o olho e não tinha nada ali. Eu só via o hindu com o meu 

olho novo. 

Novamente acenei e ele repetiu o gesto. Então voltou-se para o jar-

dim, andou por cima da superfície da agua da piscina, atravessou a 

parede do outro lado, sumindo em direção a outra mansão do vizi-

nho. 

–Caralho! – Eu gemi baixinho. 

Rever aquela figura estranha, dessa vez fora da caixa me intrigou 

ainda mais. Quem era ele? O que ele queria? Por que ele estava na 

caixa debaixo do poste e como ele conseguia aparecer para mim, 

sendo visível somente ao olho azul? 

–Bora? – Perguntou a Mara. 

–Vamos. – Respondi, sem dizer a ela o que havia acabado de se pas-

sar no jardim. Eu sabia que se eu contasse, ela iria acreditar, mas 

temi que o fato de o olho novo conseguir ver a aparição pudesse as-

sustá-la. Sem saber direito o que fazer com aquela informação nova, 

preferi guardar para mim. 

Enquanto eu verificava se as portas estavam trancadas, a Mara pe-

diu um taxi no ponto da rua de cima ao telefone. 

Fomos para a rua. A rua estava deserta. Eu comecei a fazer testes 

com meu olho novo. Fechava o olho antigo e olhava apenas com o 

olho azul, em busca de uma aparição, um fantasma, qualquer coisa 
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assim, mas dessa vez, estava tudo normal. O olho azul enxergava 

pior que o outro, acho que era meio míope, mas eu tinha conseguido 

ver bem o guru no jardim com ele. A cada hora que passava, desde 

o meu encontro com a velha, o olho azul ia enxergando um pouco 

melhor. 

Na rua o vento da madrugada paulistana era cortante. Felizmente o 

taxi chegou logo. Um motorista careca, com polpudas bolsas de 

gordura sob os olhos e enfiado num casacão de couro marrom nos 

deu bom dia. 

Indiquei a igreja no final da Av. Paulista. 

Chegamos lá e quando desembarcamos do taxi, eu vi os primeiros 

raios de luz abrindo o dia. 

A igreja estava fechada e tivemos que bater para alguém vir abrir. 

Enquanto eu socava a porta, Mara riu. 

–Que foi? 

–Nada… É que lembrei da gente socando as paredes da caixa. 

–Não tenho saudade nenhuma! –Eu disse. 

Mara sorriu e concordou. 

Minutos depois, o padre abriu a porta. 

–Por onde você andou, Anderson? – Ele me repreendeu. – Estáva-

mos preocupados. 
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–Ah, padre… a Áugura apareceu na casa da Mara. 

–Shhhh! – O padre fez sinal ordenando silêncio. – Vamos entrando. 

Por aqui. – Ele apontou. Entramos na igreja escura. Era assustadora 

na escuridão. 

O padre nos levou até a cozinha da casa paroquial. Enquanto contá-

vamos ao padre toda a série de bizarrices ocorridas na igreja, (omi-

tindo a parte do sexo por razões óbvias) o padre fazia um café. 

–Forte ou fraco? 

–Forte! – Disse Mara. 

–E você gajo? – Ele me perguntou. 

–Como o senhor quiser! 

–Ah, meu filho… Eu gosto de café tão forte que chega a dar pra par-

tir com a faca. – Brincou o padre. O cheiro do café fresco se espalhou 

pela cozinha. 

Eu contei do meu encontro com a Augura e como cortei o dedo dela 

com a espada do pai da Mara. Mas então… Acho que falei algo que 

não devia. O padre se espantou quando eu disse a ele que agora ti-

nha um olho novo. Ele largou tudo em cima da pia, o café entornou 

todo e se virou num susto súbito. 

–Puta que merda! – O padre gritou. 

–Hã? 
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–Padre! – Disse Mara, tampando a própria boca com o susto. 

De fato, eu nunca tinha visto um sacerdote ter aquela reação. 

O padre estava em estado de choque. Branco, encostado agora na 

pia, como que com medo. Seu olhar era de pavor. Ele gaguejou al-

guma coisa incompreensível. 

Eu me levantei do banquinho, pensando que talvez eu tivesse dito 

alguma coisa que não devia, mas o padre estava fora de si. Ele teve, 

sei lá, um troço! Uma crise nervosa. Ele saiu gritando desesperado, 

pela porta lateral. Ficamos eu e a Mara ali. Um olhando para a cara 

do outro. O café todo espalhado na pia numa poça de pó e caldo 

escuro agora pingava no chão de quadrados pretos e vermelhos da 

cozinha. 

–Mas o que foi isso? – Mara perguntou. 

–Ele endoidou, meu! – Respondi. 

–Foi quando ele viu o seu olho azul. – Disse a Mara. 

–Mas que bosta! E agora? 

Minutos depois apareceu o padre na porta, segurando um punhal 

terminado numa cruz de prata. Ele estava totalmente transtornado e 

veio para cima de mim com aquela coisa pontuda. 

–Que isso? Que isso? – A Mara gritava assustada. 

O padre saltou em cima de mim. Eu tentava segurar ele, mas o pa-

dre estava muito forte. Muito mais forte do que parecia. Mara tenta-

va tirar ele de cima de mim, mas o padre estava em frenesi gritando 

coisas que eu não entendia em latim. 
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Mara agarrou o padre numa gravata, enquanto eu tentava me levan-

tar, mas ele me segurava no chão, levantando aquele punhal. O pa-

dre queria me matar! 

O Padre conseguiu se soltar da gravata da Mara e empurrou ela con-

tra a mesa. Mara bateu a cabeça e caiu desacordada. 

–Maldito! – Gritei em fúria. 

 

Eu aproveitei a distração do padre para dar–lhe um murro na cara. 

O Padre caiu de lado. Eu tentei me levantar, mas ele saltou e me 

agarrou pelas pernas. Caímos os dois no chão da cozinha. Agora 

quem me agarrava numa gravata era o padre. Começou a faltar o ar. 

Eu segurava precariamente a mão dele, que empunhava o punhal 

com a cruz na ponta. A lâmina tremelicava no ar, enquanto eu fazia 

de tudo para que ele não espetasse aquilo no meu olho. Também 

tentava me levantar do chão, estávamos os dois de joelhos no meio 

da cozinha, mas eu não me equilibrava para me erguer. 

 

O meu braço morto na tipoia não ajudava nada. 

Então ouvi um barulho tipo um “clonk” e o padre desfaleceu. Olhei 

para trás e vi Mara chorando segurando o bule. Ele tinha acertado 

na cabeça dele. A Mara estava com um corte na esta que sangrava. 

Me levantei. Eu estava todo sujo de café. Todo molhado. 

Então, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, entrou o Leonard 

pela porta da cozinha. Olhou aquela cena toda em silêncio. 
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–Mas que porra é essa? 
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Capítulo 39 
 

 

Eu não sabia o que dizer a Leonard, então fui direto: 

–O padre surtou! 

–Surtou? Como assim surtou? – Leonard parecia confuso. Entrou na 

cozinha toda suja. – E você? – Ele perguntou olhando para a Mara. 

–Essa é a Mara. –Eu disse, enquanto me limpava. 

–Ah… 

–Prazer. – Disse a Mara sem graça, apertando a mão de Leonard. 

–Leonard, ao seu dispor. – Ele falou, beijando a mão da Mara num 

jeito antiquado. 

Leonard então olhou para ela de cima abaixo. Se virou para mim e 

disse: – É bonita mesmo, hein? Agora entendo porque você voltou 

na caixa. 

Mara ficou meio sem graça com o jeitão do Leonard. 
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–Não liga pra ele. Eu te disse que ele é meio doido. – Eu disse. 

Leonard estava agachado, testando os batimentos do padre que es-

tava emborcado no piso frio, desacordado. 

–Está bem, agora vamos aos fatos… O que diabos aconteceu aqui 

nessa cozinha, minha gente? – Ele perguntou. 

–Bom, nós chegamos bem cedo e o Padre Amadeu abriu pra nós. Ele 

veio fazer um café… Estava tudo normal e… 

–Calma. Você está me dizendo que não dormiu aqui? 

–Não… Então, eu dormi na casa da Mara. 

–Você o que??? 

–Calma… 

–Vem. Me ajuda a pegar ele. Vamos levar ele lá pro quarto. – Leo-

nard ordenou. Eu obedeci, agarrando o padre numa perna, a Mara 

na outra e Leonard levantou– o pelas costas. Após deitarmos o pa-

dre na cama, voltamos para a cozinha. 

–Que merda… Olha só essa bagunça. Eu precisava de um café. Mas 

olha só pra isso. Mas então quer dizer que o inconsequente do An-

derson não dormiu aqui como eu mandei… 

Mara abaixou-se pegou algumas coisas do chão e começou a lavar 

na pia. 
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Eu estava mudo, não sabia nem por onde começar. Foi a Mara que 

acabou adiantando o assunto. 

–Seu Leonard, é que apareceu aquela coisa… Aquela velha sem os 

olhos na minha casa. – Disse Mara. 

–A velha? –Leonard parecia desconfiado. 

–Isso, ela apareceu na casa da Mara, quando eu falava com ela pelo 

telefone. Eu não sabia o que fazer, você não estava aqui… Deixei 

recado e fui pra lá. Acabei que eu enfrentei ela. – Falei. 

–Enfrentou? Há! Peraí. Deixa eu sentar aqui. Conta mais. – Disse 

Leonard, irritadíssimo, abanando o ar. 

–A velha apareceu, e eu usei uma espada e cortei fora o dedo dela. 

Ela estava querendo o meu olho. 

–E a senhora? 

–Eu… Eu desmaiei, eu acho. 

–Acha… 

–É… Acho. – Disse Mara. Estava bem claro pra mim que a Mara não 

tinha ido muito com a cara do Leonard. Mas eu não sabia se era re-

cíproco. 

–Tá, continua. 

–Bom, eu cortei o dedo da velha, mas então ela sei lá, ela me sus-

pendeu no ar e… 
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–Ah não. Agora que eu tô vendo. –Disse o Leonard, assustado 

olhando na minha cara. 

–Pois é. Ficou meio estranho, eu sei. 

–Ela trocou o seu olho? 

–É… Tipo isso. –Eu disse, já meio sem graça. Meu medo é que o Le-

onard desse uma crise igual à do padre. 

–Foi quando o Padre viu o olho dele que deu o surto, seu Leonard. – 

Falou a Mara enquanto esquentava a água da chaleira para fazer um 

novo café. 

–Hummm. – Leonard gemeu. Levantou da cadeira. Parecia preocu-

pado. Ele andou até a pia e abaixou-se. Debaixo da pia ele pegou o 

punhal com a cruz de prata no cabo. Ficou olhando. 

–Não vai me dar um surto também, Leonard. Pelo amor de Deus, 

hein? 

–Você não tem ideia da gravidade disso. – Falou Leonard num tom 

estranho, baixo, grave. Voz de enterro. Ele parecia locutor de fune-

ral. 

–Disso aí ou disso aqui? –Eu perguntei apontando meu olho novo. 

–Disso aí. Para Amadeu pegar isso aqui, é porque isso aí é muito 

grave. A Áugura fez uma jogada perigosa. 

–Leonard… 
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–Não olha pra mim! 

–Hã? 

–Não olha pra mim, porra! Abaixa a cabeça, agora! – Gritou Leo-

nard, me apontando o punhal na cara. Tratei de obedecer. Mara co-

meçou a chorar de medo. Leonard parecia furioso. Eu não duvidaria 

dele estocar aquela coisa na minha cara como o padre havia tentado 

fazer minutos antes. 

–Tudo bem, tudo bem. – Eu disse, olhando para baixo. 

–Calma. Calma. Está tudo bem. Não precisa chorar.– Ele tentou 

acalmar a Mara. 

–Eu… Eu estou bem. Desculpa. – Disse a Mara, limpando o rosto e 

se concentrando no café. 

–Sabe, tem mais… – Eu disse, meio ressabiado. 

–Mais? 

–Eu vi um fantasma com o olho novo. 

–Conta isso. Sem olhar para mim! Olha para baixo, porra! 

–Ah, tá. desculpa. – Eu disse.  – Eu estava na varanda, e vi uma fu-

maça, uma coisa meio disforme, que então, consegui enxergar mais 

ou menos bem com o olho novo. Era o guru que apareceu pra mim 

sob o poste, lá na caixa. Aquele guru que eu te contei no ônibus, 

lembra? 
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–Hummmm. Lembro. Ela te deu um olho místico. –Disse Leonard. 

–E? …O que isso quer dizer, seu Leonard? – Perguntou a Mara des-

pejando o café cheiroso na xícara. 

–A bruxa está vendo tudo que ele está vendo. E não duvido, ela po-

derá controlar algumas pessoas através dele. 

–Então ela sabe o que está acontecendo aqui? – Perguntou Mara. 

–Não. Ela só está vendo o que ele vê. Mas o problema não é o que 

ela vê. O problema é o que ela fará com o olho que ela tirou dele. 

–Ai meu Deus, e agora? – Perguntei meio sem saber o que fazer. 

–Bom… Temos que manter a calma. O desespero não vai ajudar. Ela 

conseguiu um olho… Mas a pergunta que me intriga é: Se ela conse-

guiu te atrair a uma armadilha e arrancou um olho, por que ela não 

te tirou os dois logo de uma vez? 

–Eu também não sei. – Falei, com a cara enfiada na xícara de café. 

Achei que era a hora de contar a verdade. – Ela disse que iria pou-

par um olho, mas que eu devia te matar. Se eu te matasse, ela disse 

que iria me deixar em paz. 

Leonard soltou uma sonora gargalhada que ecoou na casa paro-

quial. 

–Me matar? A velha endoidou mesmo. 

–Pois é. 
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–Claro que não é isso. Não pode ser. Ela sabe que você não conse-

guiria fazer isso. Há um outro motivo para ela não ter tirado os dois 

olhos de uma vez. Ela quer saber alguma coisa. Talvez ela queira 

saber onde nós estamos nos encontrando… Mas não pode ser isso, 

porque ela mandou aquela bosta de cópia minha pra cá. Ela sabe 

onde estamos. Tem que ter alguma razão. Essas áuguras não dão 

ponto sem nó. – Disse Leonard, pensativo. – Eu não sei… Eu não 

sei… Temos que matar logo essa maldita. 

Leonard levantou-se. Tomou o café num gole só e saiu. Mas antes, 

junto à porta, ele me disse: – Olhe para a parede e não tire os olhos 

de lá até eu voltar. 

Eu obedeci e fiquei igual um babaca com a cara apontada no azulejo 

da cozinha. 

–Onde será que ele foi? – Perguntou a Mara. 

–Não sei… Mas uma coisa eu sei. 

–O que? 

–Seu café é uma delícia. – Eu disse. 

–Seu Bobinho… – Mara riu e me abraçou. 

Minutos depois, voltou Leonard com um pedaço de pano preto ras-

gado. Ele enfiou aquilo na minha cabeça e improvisou um tapa–

olho. 

–Que isso? 
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–Pronto. Agora podemos falar normal, sem a velha bisbilhotar. Do 

jeito que estava você era um espião dela. 

–Porra, Leonard. Eu estou todo fodido. Olha aí. Braço aleijado, feri-

do, com um olho duma cor o outro da outra, e agora com tapa–olho 

de pirata… 

–Pelo menos está vivo. – Ele foi direto. 

Ante aquele argumento tão claro, não me restou nada senão assentir 

com a cabeça. 

–Bom, falando em vivo, você conseguiu desenrolar no IML?  – Per-

guntei. 

–Sim. Estive com meus amigos lá. Estão somente aguardando a libe-

ração do corpo. O familiar deve estar chegando hoje até meio dia 

pra dar baixa no atestado de óbito. Após a liberação, a funerária 

busca e se tudo der certo o enterro é hoje às cinco e meia da tarde. 

–Então é hoje? 

–É hoje. – Ele disse. 

Leonard sacou do bolso do casaco uma coisa que parecia uma mis-

tura de compasso, relógio e bussola. Estava repleto de símbolos obs-

curos. A coisa tinha uns ponteiros tortos, que após um tempo, mu-

daram de posição. 

–Que isso? – Perguntei. 
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–Chouriço. –Ele respondeu, secamente. E guardou no mesmo bolso 

interno do paletó surrado. Estava claro que ele não estava muito in-

teressado em compartilhar suas técnicas. Ainda mais depois das mi-

nhas últimas burradas. 

–Eu vou ter que dar uma saída e resolver uns problemas. Olha, aqui 

está… – Leonard tirou um bolinho de dinheiro do bolso e jogou na 

mesa. Ele também pegou um cartão amassado de um hotel. – Vocês 

vão para este hotel.  Peça para falar com o Batista e diga a ele que 

você é o Anderson. Logo mais eu vou telefonar confirmando o en-

terro. Não deve ter velório, vocês sabem. Eu ligarei. 

–Sim, ok. – Eu disse, pegando o dinheiro e o cartão. 

–Não tire esta venda sob nenhuma hipótese. Peguem um taxi, vão 

direto para o hotel. – Ele falou. 

Eu gostei da ideia, pois não pretendia mesmo ficar na casa paroquial 

com o padre que havia tentado me matar.  Além disso, a ideia de ir 

para um hotel com a Mara não era nada mal. 

Saímos os três. Leonard mal se despediu num adeus chinfrim. Pe-

guei o primeiro taxi que passou. 

Chegamos no tal Hotel Serramar quase às nove da manhã. Era um 

hotel duas estrelas, mas que parecia ter meia. O cheiro de mofo e 

cigarro velho era insuportável. O saguão era um amontoado de jor-

nais velhos, coreanos, sacoleiros, carpete bege manchado, samam-

baias amareladas, um balcão de madeira escura encardido onde se 

debruçavam gente de todo tipo. A cidade já estava bem agitada. Pe-

di para falar com o Batista. A atendente antipática meteu a cara nu-

ma janelinha e berrou: 
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–Batííííísta? Visita pra você! 

 Levou uma década até o tal do Batista, um cara com a cabeça torta 

feito o quasímodo e magro como um faquir, aparecer. Ele tinha um 

bigodinho que parecia ter saído de um filme de guerra, um olho era 

estufado e o outro caído, os dentes, pareciam uma escola de samba 

prestes a perder pontos em harmonia, tal a desordem. Absolutamen-

te magro como uma caveira, o que acentuava sua testa enorme e da-

va a sensação de que sua cabeça parecia uma pera. O nariz era 

grande e fino. Resumindo, o tal do Batista era uma aberração de fei-

ura como eu nunca tinha visto antes. Mara chegou a me cutucar sob 

o balcão. 

–Pois não? 

–O Senhor Leonard me mandou aqui. Eu sou o Anderson. 

–Ah, sim… Sem problemas. Olha, preenche aqui, e tá aqui a chave. 

O seu é o 502. Para chegar lá é só subir ali naquela escadinha ao lado 

da planta, que o elevador tá em manutenção. 

–Manutenção? 

–Tá em manutenção há uns sete anos. – Riu a atendente antipática 

que lixava a unha. 

Preenchemos aquela montanha de perguntas babacas do formulari-

ozinho e fomos para o quarto. Cheguei quase cuspindo o meu pul-

mão. 

–Finalmente, quinto andar! Ufa! 
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Ao abrir a porta, brinquei com a Mara.  

–Enfim sós! 

Mara foi tomar um banho, enquanto eu aproveitei para ligar para a 

minha mãe. Eu sabia que cedo ou tarde alguém ia acabar falando 

com ela do incêndio. Era melhor que eu mesmo desse as notícias. 

Minha mãe passou vários minutos me perguntando mil e uma vezes 

como foi o incêndio, se morreu muita gente… Essas preocupações 

de mãe. A cada detalhe que eu dava (obviamente não contei que eu 

causara o fogaréu) ela exaltava um Pai Nosso, e tornava a fazer mais 

perguntas. Garanti a ela que eu estava bem, que não tinha me quei-

mado. Eu disse que tinha salvado alguns documentos do incêndio. 

Minha mãe ficou chocada com a morte do Cabelinho. 

Quando me dei conta, Mara estava nua, toda molhada na minha 

frente. 

–Mãe, tenho que desligar agora. Estou num hotel, sabe como é… A 

ligação vai ficar cara… Tá.  Tudo bem, mãe. Dou sim. Pode ficar 

tranquila, eu ligo amanhã. Beijo… Amém. – Eu disse apressado. 

Desliguei sem tirar os olhos da Mara. Parecia uma escultura de Ra-

fael. Uma Vênus Grega tal a perfeição de seu corpo.  Eu estava estu-

pefato vendo aquela mulher linda completamente nua em pelo na 

minha frente. 

–Nossa. 

–Pensei em tomarmos um banho juntos. – Ela disse com uma ex-

pressão sacana. 
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Arranquei a roupa apressado e corri com ela para o banheiro, que 

embora fosse num hotel merda, era bem bonzinho. 

 

Quando o telefone tocou, nos acordou. Dormíamos nus na cama, 

embolados como cobras após a sessão de amor selvagem na banhei-

ra antiquada do hotel. 

–Anderson! – A voz metálica não disfarçava o sotaque esquisito. Era 

o Leonard. 

–Fala Leonard. 

–O enterro vai ser hoje mesmo. Cinco horas lá na Consolação. 

–Estaremos lá. 

–Ainda está com a venda? 

–Tô. 

–Ótimo. Continue. – Ele disse, antes de desligar sem dar um “tchau” 

sequer. 
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Havíamos pedido comida no quarto, e com mais três horas faltando 

para a hora do enterro, pude me concentrar em algo que realmente 

valia a pena: Fazer a Mara gozar. 

 

Era umas quatro e meia quando saímos do Hotel Serra Mar e pega-

mos o taxi para o cemitério. 

Chegamos na porta, reconheci logo alguns amigos do Cabelinho ali. 

Vi a galera da USP uma meia dúzia de pessoas que eu não sabia 

quem eram, vi a tia dele, todo mundo na porta esperando chegar o 

carro da funerária. 

Descemos do outro lado da rua e fomos até o portão do cemitério. A 

Cíntia estava lá, fumando seu cigarro, alta como uma girafa, linda 

como uma modelo internacional, fazendo os carros na rua quase 

baterem. 

–Oi Cíntia. 

–Oi Anderson. – Ela disse. 

–Essa é a Mara. A minha namorada. – Eu disse, com certo medo da 

reação da Mara ao me ver apresentar ela como namorada. Mas a 

Mara reagiu super bem. 

–Oi, prazer. – Ela disse, cumprimentando a Cíntia com um beijinho 

paulista. 
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Aí deu aquele vácuo. Aquele silêncio… Ninguém sabia bem o que 

fazer, nem dizer. 

–Que situação, né menino? – Perguntou a Cíntia, acendendo um ci-

garro novo na guimba anterior. 

–Pois é.  – Eu respondi, sem muita convicção. –…Sorte que eu esca-

pei. 

–Nasceu de novo! E isso no olho? 

–Foram umas… Fagulhas. 

–O braço também, né? 

–Pois é. Nem sei como estou vivo. – Eu disse. 

Nisso, veio a tia do Cabelinho, me abraçou e abriu a boca a chorar. 

–Calma, calma… 

Então olhei ao meu lado e vi o Leonard. Ele estava junto ao muro, já 

na parte de dentro do cemitério. Era difícil enxergar com um olho 

só. O mundo perdia 90% da sua graça. 

Após a tia dele se acalmar, o carro da funerária chegou. Os homens 

da empresa abriram um carrinho desmontável, todo cromado e pu-

xaram o caixão para cima dele nuns roletes. O Caixão foi coberto 

com uma coroa de flores comprada pelos amigos do mestrado. Até o 

cara da locadora de games estava lá. Os skatistas, a galera da fuma-

ça… 
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Tinha bastante gente. Fiquei feliz de ver como Cabelinho era um 

cara querido. Todos pensando que ele morreu no incêndio, mas ali 

somente eu e o Leonard sabíamos que ele morreu para me salvar do 

monstro da caixa. Morreu como um herói. 

O cortejo seguiu o carrinho até a sepultura. 

Em volta do jazigo, um dos professores do Cabelinho se prontificou 

a falar algumas palavras. As pessoas fizeram uma oração e algumas 

pessoas choravam. Até a Mara que não conheceu ele estava choran-

do de emoção. 

Leonard se aproximou de mim e sussurrou: 

–Algum sinal da Áugura? 

–Nada. Não vi nada de anormal ainda. 

–Ela está aqui. Eu posso sentir. – Disse o Leonard. Ele se afastou, 

discreto e percorreu os antigos túmulos decorados com estátuas be-

líssimas. Alguns com obras de gênios da arte, como Brecheret. 

Após o caixão descer no interior da sepultura, ela foi coberta com a 

laje em duas partes e a tampa de mármore escuro com uma cruz 

preta em cima. As flores foram depositadas sobre o tumulo e alguns 

amigos trouxeram pedras que foram depositadas ali também, con-

forme as crenças e tradições deles. 

Enquanto andávamos, o sol se punha, avermelhando o céu como 

um prenúncio maldito. 
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Já na porta do cemitério, me despedi de alguns conhecidos. Cíntia 

me deu um abraço forte. 

–Ele estará sempre com a gente. – Disse ela. 

–Com certeza. Ele está nos nossos corações. – Respondi. 

Então, enquanto eu me despedia da tia do Cabelinho, ouvi um es-

tampido. Um grito e em seguida, uma gritaria. 

Olhei para trás e via a Mara caída. 

–Que isso? Ela desmaiou? – Perguntavam as pessoas, correndo para 

cima dela. 

Então eu peguei a Mara e quando vi, ela estava sangrando, segu-

rando a barriga. 

A Mara tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. 

–Aguenta firme! Aguenta firme! – Era só o que eu dizia. 

–Ela levou um tiro. Ela levou um tiro! O povo se agitava. 

Do outro lado da rua eu vi o carro. Era um Del Rey prata. Na dire-

ção reconheci na hora: A Jane. A maluca. Minha ex.  Aquela que ju-

rou destruir a minha vida. Ela me olhou nos olhos e deu uma garga-

lhada, como quem diz: “Venci!” 

Jane acelerou o Del Rey, que saiu cantando pneu. 

Eu voltei meus olhos para a Mara. 
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–Eu… Vou… Morrer, Anderson… – Ela falou desfalecendo. A 

voz já era fraca e quase inaudível. Mara estava pálida. Seus lábios 

antes vermelhos estavam arroxeando. 

Algumas pessoas se desesperavam, colocando as mãos na cabeça. 

Outros andavam igual barata tonta de um lado para o outro. Uma 

meia dúzia correu para tudo que foi lado tentando achar um orelhão 

e chamar a ambulância. 

–Não morre, meu amor! Não morre! 

Foi horrível quando vi a Mara revirar os olhos e seu corpo amole-

ceu. 

Uma mão pesada bateu no meu ombro. Eu mal pude acreditar. 

–Anderson! Achei a Áugura! Vamos!  – Disse o Leonard, completa-

mente insensível ao meu drama. 
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Capítulo 40 
 

 

–Vamos, temos que ir! – Dizia Leonard, meio aflito. 

Aquilo me deixou tão puto, mas tão puto, que eu dei um tapa no 

braço dele, tirando–o do meu ombro. 

–Porra! Vai tomar no olho o seu cu, coroa! Olha pra Mara, ela levou 

um tiro porra! – Eu berrei, ainda segurando a Mara no colo. 

–Confia em mim, garoto. Não temos tempo a perder! É agora ou 

nunca! – Ele me disse. 

–Vai se foder. – Eu gritei com ele, e me abracei ao corpo da Mara. 

Nisso já tinha um bolinho de gente em volta, uma pequena multidão 

vinha de todos os lados para se aglomerar ao redor do corpo. Eu a 

abracei e comecei a chorar. Eu tinha passado por poucas e boas por 

causa daquela mulher, e agora ela iria embora assim. Tudo acabaria 

tão sem sentido… 
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–A ambulância vai demorar muito! Não temos tempo, Anderson! – 

Ouvi a Voz da Cíntia. 

–Deixa ela com a gente. Vamos levar ela para o hospital! – Disse um 

dos professores do Cabelinho no mestrado. 

–Levar para onde? – Perguntou uma senhora no meio do povo. 

Eram todos falando ao mesmo tempo. Aquilo me deixava transtor-

nado. 

–Tem um monte aqui perto, disse o homem, apontando uma placa 

azul lá na frente, que mostrava uma seta indicando diversos hospi-

tais, como o Sírio– Libanês, 9 de julho e etc. 

–Vamos garoto! Mexa-se! – Gritou Leonard, me agarrando pelo cola-

rinho do casaco. 

Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a Cíntia e o tal professor 

agarraram a Mara e tiraram ela dos meus braços. O homem era forte 

e pegou a Mara no colo. A Cíntia pressionava o ferimento tentando 

conter a hemorragia. Eu tentei ajudar a levar a Mara até o carro. 

–Eu vou também! – Eu disse, sem pestanejar. 

Leonard me agarrou pelo braço. –Não vai não senhor! Temos uma 

missão a cumprir! 

–Me solta velho maluco! 

–Não fode, moleque! Me obedeça! 



 

 

 465 

 

Mas no tempo que perdi tentando me desvencilhar do Leonard, que 

me agarrava o braço, a Cíntia e o professor entraram no carro. Antes 

deles saírem, a Cíntia me disse que iam levar a Mara para o Hospital 

das Clínicas, ali perto do Araçá. Mas se o transito estivesse ruim eles 

iam tentar o Sírio–Libanês ou algum outro. 

O sujeito estava com um carro preto que me pareceu ser um Monza, 

mas não tenho certeza, porque eu estava muito emocionado, e mi-

nhas lembranças eram meio confusas. O carro saiu a mil por hora, 

cantando pneu, indo direto para a primeira emergência médica do 

caminho. 

Após o carro sair, a multidão começou a se dispersar. Meu coração 

estava em frangalhos. 

–Você fez o certo, garoto! – Disse Leonard, me agarrando pelo braço. 

Eu olhei para a cara dele com um ódio enorme. Então, ele fez uma 

coisa que me surpreendeu. Arrancou a venda do meu olho. Em se-

guida me deu um imprevisível tapa no meio da cara, de mão cheia, 

estalado. Eu quase quebrei o pescoço com o tapão que levei. Então, 

antes que eu pudesse me dar conta, revidei o tapa num espetacular 

soco na cara dele, jogando o velho no chão. 

Ele se levantou, limpando o sangue que escorria no canto da boca. 

Eu fui pra cima dele, estava louco de ódio. Leonard representava o 

saco de pancadas perfeito naquele momento. Tentei dar um novo 

soco. 

Ele agarrou o meu braço, com agilidade surpreendente, me deu uma 

chave de braço e falou uma coisa incompreensível, que parecia com 
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“tktcah unavrai” no meu ouvido. E aí… É estranho o que aconteceu, 

mas eu não estava mais lá. Nem ele. Nós dois estávamos agora nu-

ma espécie de olho de um furacão. Uma névoa bruxuleante rodava 

ao nosso redor, distorcendo tudo que havia do outro lado. Eu olhei, 

sem entender para o turbilhão que nos circundava. Atrás dele eu vi 

as pessoas, como que congeladas, os olhos arregalados olhando para 

nós. Os carros estavam parados, não havia vento. As coisas podiam 

ser vistas, mas não eram definidas, parecia como quando o sol aque-

ce o solo e a luz sofre uma perturbação. Tudo era assim, borrado, 

indefinido e sem cor. No interior do turbilhão, estava o Leonard, 

puxando o meu braço para trás, me obrigando a curvar-me para não 

quebrar. 

–Calma! Calma garoto! – Ele disse. 

–Unhg! Me solta seu filho da puta! – Retruquei. 

–Calma! Eu sou a única chance da Mara sobreviver! Mas se você não 

fizer o que digo, não vai ter jeito! 

Aquelas foram palavras mágicas.  Leonard me soltou imediatamen-

te. 

–Mas que merda é essa? 

–Olha, eu adoraria explicar tudo isso, mas não temos tempo. O tur-

bilhão só vai durar três minutos… 

–Você parou o tempo? – Perguntei curioso olhando as finas partícu-

las de distorção que faziam todo o ambiente ao nosso redor dançar 

como num balé bruxuleante. 



 

 

 467 

 

Leonard, como costumava fazer, não me deu respostas. Mas fez 

perguntas: – Está com o sangue aí? 

–Sangue? 

–Isso, garoto. O que eu te dei na casinha da capela. 

–Tá aqui no meu bolso. – Eu disse. 

–Presta atenção no que nós vamos fazer. Mas antes, tenho que te 

dizer uma coisa. Belo cruzado de direita você tem… Devia ter tenta-

do a carreira de pugilista. 

Eu olhei para a cara dele com uma expressão que devia dizer “o ve-

lho endoidou”. 

Leonard me disse que precisou me irritar ao ponto de justificar que 

eu desse um murro na cara dele. Inicialmente, aquilo não fazia o 

menor sentido. Eu novamente descobria que tinha sido usado, caí 

como um patinho nas intenções daquele velho. 

–Eu precisava que a Áugura visse você me surrando. 

–Mas… Pra que? – Indaguei. 

Ao nosso redor, o turbilhão começava a perder força. As partículas 

de distorção iam gradualmente perdendo energia, e o ambiente ia 

gradualmente se ajustando. 

–O tempo está se esgotando. Você vai entender. Olha. Toma isso 

aqui. Eu vou te explicar detalhadamente o plano.  Não vamos ter 

uma segunda chance, de modo que só poderemos acertar de primei-
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ra. Ou é isso ou o mundo sofrerá as consequências do nosso erro. 

 Guarda esta faca no seu bolso. Agora me dá seu braço. Eu vou te 

explicando, mas temos que estar na mesma posição de antes. – Ele 

disse, puxando meu braço numa chave novamente. 

–Ai, porra! Vai quebrar! 

–Desculpa, garoto, temos que ser convincentes. Agora presta aten-

ção… 

Enquanto Leonard me dizia o que iríamos fazer, o turbilhão diminu-

iu ao ponto de não haver mais partículas. Então deu um clarão e ou-

vi as pessoas gritando ao nosso redor. Rapidamente, um homem se 

jogou no meio da gente e empurrou o Leonard para trás. Era a fa-

mosa turma do “deixa–disso”. 

–Me solta! Me solta! Eu gritei. 

–Vem moleque. Vem quente que eu tô fervendo! – Ele gritou. 

Eu tentava me soltar, mas as pessoas me agarravam fortemente. 

Leonard se recompôs e conseguiu se soltar. Seguiu direto para o 

cemitério. 

Eu também me acalmei, e as pessoas me soltaram. A tia do Cabeli-

nho me repreendeu: 

–Você não tem vergonha de bater num senhor idoso não, garoto? 

Cadê sua educação? 

–Mas foi ele que me acertou na cara, pô! 
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–Calma, calma, pessoal. Vamos esfriar os ânimos. Passou, já foi. O 

rapaz ficou nervoso com a namorada levando tiro. Está todo mundo 

alterado. Vamos sair daqui que o ambiente está carregado. Disse 

uma outra dona, colega do Cabelinho lá da USP. 

Todos concordaram. A aglomeração se dispersou. Eu voltei para a 

entrada do cemitério. 

Então eu vi o Leonard passando entre os túmulos. 

–Vem cá seu velho desgraçado! – Eu gritei, e saí correndo atrás dele. 

Leonard tentou correr, mas tropeçou e caiu no chão entre dois tú-

mulos belamente esculpidos. 

–Unh, minha cabeça. – Ele estava todo ralado. 

Eu vim logo atrás dele. Meti a mão no casaco e saquei a faca de co-

zinha. 

–Acabou pra você, velho! Eu quero a minha vida de volta! 

–Calma, Anderson! Calma! O nosso plano… 

–Plano é o caralho! Vai se foder, velhaco filho da puta! – Eu disse, e 

levantando a faca no ar, estoquei–a com toda força na barriga dele. 

Leonard deu um grito abafado. Tentou lutar. Joguei meu corpo em 

cima dele, tentando imobilizá-lo e dei mais duas estocadas. Enfiei a 

faca até o cabo na barriga dele. 

O velho ficou fraco. Começou a respirar como cachorrinho. 
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–Por que você fez isso, Garoto… O plano… 

–Chega, velho. Eu não quero saber dessa bosta de viagem de bruxa, 

plano, o caralho a quatro. Eu quero a minha vida de volta. Só isso! 

Então Leonard contorceu a cara de dor e desfaleceu. 

Uma mão pesada acertou meu ombro. 

Quando olhei, era a Áugura. Ela agora tinha um dos meus olhos. A 

velha não disse nada. Apenas apareceu ali, ao meu lado. Quieta. Ali 

apareceu, ali ficou. 

–Acabou. – Eu disse, olhando para ela. 

–É isso? – Ela perguntou. 

–Acabou. Ele está morto. Cumpri minha parte. Agora quero minha 

vida como ela era antes. 

Então a velha riu com aquela profusão de dentes fodidos. 

–Muito bem, menino. Mas antes eu preciso do seu outro olho. – Ela 

disse, apontando aquele dedo magro e sujo na minha direção. 

–Não, maldita! Você disse que iria sair da minha vida… 

A velha não me respondeu, apenas começou a rir como uma manía-

ca. Aquela força misteriosa que eu havia experimentado no quarto 

da Mara reapareceu, só que dez vezes mais forte. Eu mal conseguia 

respirar. Fui erguido no ar uns quarenta centímetros. 
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A velha então foi até Leonard. Chutou o corpo dele. 

Imobilizado, levitando no meio do cemitério, eu vi a Áugura se aga-

char e apalpar o paletó surrado do Leonard.  Ela arrancou dali duas 

coisas. Uma era uma faca toda trabalhada, cheia de pedras preciosas 

no cabo. A outra era aquela estranha bússola, ou relógio, cheio de 

inscrições. 

Só então a tal da Áugura pareceu ter se convencido que o Leonard 

estava morto. Eu fazia um enorme esforço para conseguir respirar. 

A pressão no meu peito era insana. Eu tentava, em vão, alcançar o 

tal sangue do santo no bolso, mas a força invisível que me subjuga-

va era terrível.  Comecei a pensar que talvez eu não devesse ter feito 

aquilo. O plano tinha dado errado, era evidente. 

A velha se levantou com os itens na mão. Colocou–os num saco todo 

sujo que ela trazia pendurado no vestido antiquado, igualmente pú-

trido. 

Então, ela veio na minha direção, com aquele dedo com unhas sujas 

e enormes em forma de garra. 

–N…não… – Eu tentei gemer. 

–Vai ser rápido. – Ela disse. 

Ela agarrou a minha cabeça com uma mão e com a outra meteu seu 

dedo no meu olho. Eu forçava, tentando impedi-la de arrancar o 

meu olho. Mas a velha era impressionantemente forte. 

Porém, subitamente, a Áugura se contraiu toda. Eu não vi o que de 

fato aconteceu, porque estava apertando os olhos tentando impedir 
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a velha, mas senti uma perturbação estranha, como acontece quando 

passamos perto de um caminhão em alta velocidade numa estrada. 

Deu um vento forte e súbito, que chegou a balançar a árvore perto 

de nós. 

E aí eu caí estatelado no chão. A força invisível que me erguia no ar 

simplesmente sumiu. 

Eu caí aos pés da velha. Ela estava parada, o seu único olho, o meu 

olho, estava arregalado apontado para mim. A velha então começou 

a balbuciar um monte de coisa em uma língua desconhecida, que eu 

não entendi lhufas. Eu tratei de ficar em pé e já ia correr, quando 

ouvi uma voz conhecida gritar. 

–Ela está conjurando! Rápido. Joga o sangue antes que ela suma! – 

Alguém gritou. Eu saquei o vidro de cristal do bolso e joguei em ci-

ma dela. Imediatamente quando aquilo caiu nela, uma reação horrí-

vel começou.  Ela perdeu a fala imediatamente. 

Então, para meu pavor, vi a velha começar a se dissolver numa lenta 

e agonizante massa de feridas e cascas. Da sua pele suja e enrugada 

abriam pústulas e feridas, que se estendiam como fendas, por onde 

um líquido malcheiroso e escuro como um óleo queimado começou 

a escorrer.   

A velha então caiu de cara no chão. Quando ela bateu, ouvi o som 

de seus ossos quebrando como a casca torrada de um pão. Um cre-

me nauseabundo verteu por entre as fraturas faciais. E foi então que 

eu vi aquela faca impressionante, cravada nas costas da velha. Perto 

da árvore, estava o padre. Era o padre Amadeu, aquele que tinha 

surtado e tentado me matar. Ele estava ajudando o Leonard a se le-

vantar. 
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Agora o que restava da velha era um amontoado borbulhante de 

carne, cabelos, gosma e tecido antigo. 

Leonard veio falar comigo. Estava bem machucado. 

–Porra que tombo. 

–Aquele estabaco não tinha sido planejado, né? 

–Não, mas ficou bem realista. – Ele disse, apanhando a faquinha do 

chão. 

–Como você teve esta ideia, Leonard? – Perguntou o padre Amadeu. 

–Bom, a velha estava confiante que iria ver pelos olhos do garoto aí. 

O que eu fiz foi pensar num jeito de usar a arma dela contra ela. Foi 

preciso essa faquinha cenográfica aqui… – Ele disse, puxando a lâ-

mina que era presa numa mola oculta no cabo, e corria facilmente 

cabo adentro quando encontrava um obstáculo. –… Eles usam isso 

em teatro e televisão. Eu também tive que instruir o garoto a como 

fazer, de modo que a Áugura acreditasse no que via pelos olhos de-

le. Só assim ela ia se revelar. 

–Toma, Leonard. Aqui está Kuran. – Disse o padre, entregando a 

faca antiga para Leonard. 

–Obrigado. – Ele disse, guardando a arma no casaco. 

–Ei, essa é igual à que a velha tirou… 

–Aquela era uma réplica. – Disse Leonard. –Um caçador pode usar a 

arma de outro, desde que peça e seja autorizado pela arma. – Falou. 
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–Padre… Olha, sobre aquele problema lá na cozinha… – Eu comecei 

a querer me explicar. 

Tudo bem, garoto. Tudo bem. Não esquente com isso. Está tudo 

acabado agora. 

–Tudo não. – Disse Leonard.  Ainda temos duas missões. 

–O que? – Eu questionei assustado. – Não acabou? 

–Ainda temos que encontrar o livro… 

–Mas e a Mara? 

–Vamos salvar a Mara. – Ele disse. 

–Mas como? 

O que houve com a menina? – Perguntou Amadeu. 

–Levou um tiro. – Eu respondi. 

–Não vamos ter muito tempo. – Disse Leonard. Teremos que recor-

rer a uma instância superior. 

O padre olhou para Leonard com uma expressão estranha. –Você 

não está pensando em… 

–É o único jeito. 

–Não podemos fazer isso. – O padre disse. 
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–Isso o que? – Novamente eu era deixado de escanteio em discus-

sões misteriosas. 

–Ele vai decidir. – Disse Leonard. 

–Você que sabe. – Disse o padre, dando de ombros. Então se virou 

para mim e disse: – Boa sorte, garoto! Você vai precisar! 

O Padre Amadeu se foi. Ficamos somente eu e Leonard no cemité-

rio. 

–Então, Leonard? O que ele quis dizer com… 

–O que nós vamos fazer não foi feito muitas vezes neste mundo. Há 

um grande risco de você não sair vivo dessa experiência, mas se der 

certo, podemos salvar Mara. 

–Eu faço qualquer coisa que seja preciso. 

–É perigoso. – Ele disse. 

–Eu aceito qualquer coisa. – Respondi convicto. 

–Muito bem. – Leonard sorriu. Ele não sorria muito, então, aquele 

sorriso para mim era um grande mistério. 

–Você comeu carne vermelha nos últimos dois dias? 

–Hummm. Não. Por que? 

–Isso afeta a estabilidade da transição. – Ele respondeu, o que foi 

quase a mesma coisa de não dizer nada. 
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–Rápido, vamos tire a roupa. 

–Hã? 

–Pelado! Rápido, garoto. É para hoje! Antes que alguém veja. 

–Eu tenho que ficar pelado? 

Leonard nem me deu resposta, ele já estava tirando a roupa. 

Fiquei meio sem graça, aquilo parecia maluquice. 

–Tira anel, relógio, tira tudo! 

–O cemitério está quase fechando… E daqui a pouco chega o vigia, a 

polícia vai prender a gente por atentado ao pudor, cara! 

–Cala essa boca e tira logo essa maldita roupa, moleque!  – Ele disse, 

apressado. 

Acabei tirando. E ali estávamos nós dois, completamente pelados. O 

corpo de Leonard era marcado por grandes cicatrizes. 

–Tu deves ter muita história para contar hein Leonard? 

–Shhhh. – Ele disse. Leonard, abaixou-se pegou a faca do bolso do 

paletó e então se virou para mim. 

–Não olhe. Vira naquela direção e só olhe quando eu mandar. É sé-

rio! 

Obedeci cegamente, afinal, eu já estava nu num cemitério no miolo 

de São Paulo, não estava disposto a mais loucuras que aquilo. 
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Leonard falou algumas coisas, então ouvi um som sibilar no ar, e 

uma lufada de um vendo geladíssimo nas costas. 

–Brrr, que frio! 

–Pronto, pode virar. – Ele disse. 

Eu olhei e havia uma porta de um mausoléu aberta. No interior do 

Mausoléu havia uma intensa luz, e um vento frio congelante saía de 

lá. 

–Corre e pula. – Ele disse. 

–Mas... E as roupas? 

–Obedeça, menino! – Disse ele, correndo e saltando na luz dentro do 

mausoléu. 

Eu corri e pulei, morrendo de medo do que iria acontecer. 

Caí num gramado molhado. Estava tudo escuro e fazia um frio des-

graçado. 

Leonard estava se levantando. 

–Nossa que gelo! – Ele comentou. 

–Gelo? Eu estou congelando. Vou morrer de hipotermia! Que porra 

de lugar é este? 

–Esta é um lugar sagrado, na Irlanda. 

–O quê? 
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–Isso mesmo. Estamos na Irlanda. 

–Mas… Mas como? 

–Vem, vamos correr para aquela torre lá. Antes que a gente congele! 

Leonard apontou e contra o manto escuro da noite eu vi uma enor-

me torre de pedra erguendo-se imponente na paisagem de planície. 

Havia umas ruínas de construções antigas perto e o que me parecer 

ser um cemitério. 

Enquanto corríamos nus pelo gramado que parecia nunca acabar, eu 

me perguntava se aquilo era mesmo real ou só um delírio. Não pa-

recia real. O céu estava limpo, mas fazia uns dois graus apenas. 

Chegamos ao pé da torre. Eu estava colocando o pulmão pela boca, 

de tão cansado. 

Leonard bateu na enorme, gigante, porta de madeira na base da tor-

re. A torre era completamente circular em sua base, toda de pedra, 

como um grande tubo de rocha erguendo-se até o céu. Estranhei que 

a porta tinha a dimensão de pelo menos dois homens em altura. 

–Nossa, eu vou ter um troço, meu. – Eu disse, tremendo e me agi-

tando para esquentar. 

–Segura firme. Parte é frio mesmo, mas parte do que você está sen-

tindo é o efeito da transição física. 

–Que torre é essa? 
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–Essa é uma torre do século quatro. Existem outras aqui na Irlanda. 

São solo sagrado. Espaços habitados por humanos e seres do plano 

superior. – Ele disse, enquanto tornava a esmurrar a porta. 

Então a porta pesada de madeira se abriu. Não ouvi som de fecha-

dura nem qualquer indicativo da presença de alguém ali. 

O interior da torre era mais quente, e sua circunferência interna ti-

nha cerca de treze metros, que calculei de olho. Uma enorme e quase 

infinita escada de madeira surgia, prendendo-se nas paredes de pe-

dra, circulando a torre até sumir de vista na escuridão acima das 

nossas cabeças. 

–Vamos, vamos. – Disse Leonard, iniciando a subida. 

Eu comecei a subir logo atrás dele. Era ridículo subir uma escada em 

caracol numa torre altíssima seguindo a bunda branca dum velho. 

Subimos diversos degraus em silêncio. Minhas manias de contar e 

medir… No início comecei a contar os degraus, mas logo perdi a 

conta, dada a profusão de pensamentos. A cena de Mara caída nos 

meus braços na porta do cemitério não me saía da cabeça. A sensa-

ção de urgência que aquilo me dava era incômoda. Tão incômoda 

quanto a que eu sentia quando ela estava presa na caixa. 

–Onde estamos indo, Leonard? 

–Vamos falar com Omn. 

–Com quem? 

–Você vai ver. 
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–Leonard, eu não estou entendendo, este lugar, Irlanda, “transição 

física”… Quem é Omn? 

–Omn é uma potestade. Continue a subir, lá em cima eu explico. 

Falar na subida vai comprometer seu fôlego. – Ele disse, arfando. 

Quando finalmente chegamos ao alto da enorme torre de pedra, que 

despontava solitária na paisagem escura. 

A escada levava diretamente a uma porta, igualmente enorme, que 

conduzia a uma espécie de câmara circular no topo da torre. 

Leonard parou e virou para mim. 

–Que foi? 

–Espere. Respira… Vamos recuperar o fôlego. 

Sentamos na escada. Eu estava quase vomitando de tanto esforço. 

–Cara… Que merda… é… essa? Ufa… 

Leonard respirou fundo. Pigarreou e me disse finalmente: 

–Anderson, eu só vim aqui duas vezes na minha vida. Na primeira, 

fui trazido pelo meu mestre. A segunda, prefiro não comentar. Esta 

torre se chama Kilmacduagh. Essas torres foram construídas pelos 

homens da minha Ordem, e são pontos de contato com seres sobre-

naturais, de estupendo poder, desde o século III. 

–E as ruínas ao redor? E o Cemitério? 
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–Isso veio depois, na Idade média. Primeiro eram somente as tor-

res. Existiam várias delas, as gradualmente, terremotos, incêndios, a 

idade média, a destruição humana foi acabando com elas. Hoje res-

tam poucas delas intactas, mas as suas ruínas ainda são pontos sa-

grados, constelações de pontos de acesso ao divino na escuridão de 

degradação que ameaça engolfar o mundo desde o princípio dos 

tempos. 

–E quem é o Omn? 

–Omn é uma potestade. 

–E o que é uma potestade? 

–Um ser humano simplório em sua interpretação do divino, diria 

que é Deus. Mas a verdade é que não é. As potestades estão acima 

dos anjos. São seres superiores, abaixo de Deus, mas muito acima 

dos anjos. Tão acima, que ninguém sabe até hoje se as potestades são 

partes de Deus ou seres individuais. Nem sempre eles são bons e 

justos, o que é intrigante e assustador. Seu poder é tamanho que é 

possível que você não sobreviva a olhar para Omn. Por isso, antes 

de abrir esta porta, eu preciso alertá-lo mais uma vez. Você está 

prestes a encontrar algo que poucos seres humanos no planeta con-

seguirão ver. A visão poderá ser aterradora. Por isso, repetirei o en-

sinamento que me mestre me deu. Não olhe. Não ouse levantar os 

olhos para Omn. Tente manter pensamentos puros e positivos. Ele 

falará diretamente ao seu coração. Peça pela vida de sua namorada. 

Omn pode trazer os mortos à vida. 

–Sério mesmo? Não está brincando comigo não, né? 
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–Ele pode até destruir o universo se assim desejar.  –Disse Leonard 

sério. 

–Estou certo. Vamos nessa. 

–Tem certeza? Não há retorno após isso. 

–Estou certo. Abra a porta. – Eu disse. 

Leonard então se levantou e bateu com a mão aberta três vezes na 

porta de quatro metros de altura.  Eu me levantei e coloquei minha 

mão no ombro de Leonard e fechei os olhos bem apertados. 

A porta se abriu com um rangido ameaçador. Entramos os dois com 

os olhos fechados. 

Após dar uns cinco passos, ouvimos a porta se fechar atrás de nós. 

 Então uma voz que pareceu um trovão, que me deu uma súbita 

vontade de chorar e parecia que ia me rasgar as entranhas por den-

tro me falou, soprando como um bafejo de adrenalina no meu cora-

ção. 

–Pode olhar agora. 

Eu abri os olhos. Ali, diante de nós, havia uma parede de tijolos de 

pedra, cortados em blocos quadrados. Na frente dela, uma ridícula e 

– por falta de nome melhor – insignificante jarro de cerâmica. 

Leonard pôs se de joelhos diante do jarro. 

Ele olhou para mim com uma expressão estranha e eu percebi que 

devia me prostrar de joelhos diante da jarra. 
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–Ó amado Omn… – Disse Leonard chorando. 

–Leonard… – Sinto saudades suas. – Falou a voz monumental quase 

explodindo os meus tímpanos. – Tem carregado seu fardo com ga-

lhardia. 

–Obrigado, sagrado mestre. 

–E tu? Tu és Anderson… O menino da caixa. – Disse o jarro de bar-

ro. 

Eu não sabia o que dizer, e sem muita convicção se ficava quieto, e 

deixava o ser supremo no vácuo, eu disse um “oi”. 

–Olá Anderson. – Respondeu o Jarro. 

Eu apenas pensei em Mara, e o Jarro imediatamente me respondeu. 

–A mulher está morrendo neste instante, Anderson. 

–Não, por favor! Por favor!  – Eu implorei de joelhos a Omn. – Não 

permita, mestre! 

–Mestre, Anderson foi uma ajuda valiosa para exterminar uma das 

Áuguras. Trouxe ele aqui para pedir pela vida da moça. 

–Feche os olhos. – Disse Omn com sua voz tão poderosa que quase 

fazia parar meu coração quando ele falava. 

Imediatamente obedecemos. 
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Então senti que meus cabelos estavam se arrepiando, como seu um 

enorme volume de faíscas estivessem me percorrendo. Senti um to-

que na minha cabeça. 

Quando eu olhei, havia um homem gigante, mais alto que duas pes-

soas muito altas juntas. Ele vestia uma túnica branca, e tinha a pele 

completamente lisa e clara.  Seus olhos eram bolas escuras e ele não 

tinha sobrancelhas. Nem cabelos. Ele também parecia emanar uma 

fraca luminosidade. 

–Você tem um olho místico. – Ele disse para mim. 

Eu apenas concordei com a cabeça. 

–Manterei este dom. – Disse Omn, e então tocou com os dois enor-

mes dedos em meu braço morto. Uma dor colossal me atingiu no 

braço. Era tão horrível que caí no chão me contorcendo. 

–Perdão, Anderson. Não há como fazer isso sem dor. – Disse Omn. 

–Ahhhhhhhhh! – Eu gritei me debatendo no chão, segurando o bra-

ço. Gradualmente, comecei a sentir tudo. As pontas dos dedos fo-

ram a última sensação que tive antes de um insano formigamento 

começar. Eu podia mexer o meu braço novamente. 

–Ele voltou, Leonard! Ele voltou! – Eu sorria para Leonard, mexendo 

a mão. Coloquei-me de pé novamente. 

–Obrigado mestre. – Eu disse. 

–Você perdeu muitas coisas, menino… – Disse Omn. Não é justo 

que perca a pessoa que ama. Mas… Espere um pouco. 
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–O que foi, mestre? – Perguntou Leonard, ainda evitando olhar para 

o gigante. 

–Não há uma. São duas. –Ele disse. 

–Duas? – Eu e Leonard nos entreolhamos confusos. 

–Há uma semente no ventre da mulher. – Respondeu a Postestade. 

–Um… Você quer dizer, um, não… Um fi– filho? 

–O gigante sorriu. 

–Ela está salva. – Ele disse. 

–Obrigado mestre! – Eu agradeci, ajoelhando diante dele. 

–Você perdeu um amigo. Um amigo fraterno. –Disse Omn. 

Eu concordei. 

–Ele se sacrificou. – Disse Omn. Foi corajoso. E a coragem deve ser 

recompensada. Se ainda houvesse um corpo, eu o traria de volta 

como reconhecimento de sua coragem. 

–Obrigado mestre. – Disse Leonard. – Agradecemos seu auxílio. Pe-

ço perdão pela visita inesperada… 

–Ora, Leonard. Não há porque evitar. Tens sido um bom soldado. E 

que tal a imortalidade? 

–Tenho tentado ser sábio, mestre… 
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–Tem sido, Leonard. Tem sido.  Agora vão em paz. Sigam seu cami-

nho.  – Disse o gigante, apontando para uma abertura com pouco 

mais de um metro e quarenta na parede da Torre. 

–Anderson, nós nos veremos de novo, eu espero. –Falou o gigante. 

–Como desejar senhor. – Respondi, ainda confuso com aquilo tudo. 

Estava desesperado de vontade de me encontrar com a Mara. 

Leonard fez uma reverência e saltou pelo buraco da parede. Eu o 

segui. Olhei lá para baixo e tudo que vi foi a torre sumindo na escu-

ridão da noite fria. 

–Adeus, Anderson. – Ele disse, com sua voz de trovão. 

Eu fechei os olhos e saltei: 

–Jerônimoooooooo… – Sentia o frio na barriga e me preparei para a 

colisão com o solo. 

Caí num canteiro do cemitério. Estava escuro. Acabei me arranhan-

do nos arbustos. 

–Ai, merda! Ai, ai! – Estava suando. Agora eu estranhava o calorão 

paulista. –Leonard? Leonard? – Eu chamei, mas não o encontrei. 

Então tratei de sair a procura das minhas roupas. Quando finalmen-

te as achei e estava vestindo, vi a lanterna do vigia. 

–Ei moço! Ei! – O vigia gritava. Eu vi de longe o vigia iluminando o 

Leonard. Felizmente ele também já estava vestido, perto do portão. 
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Corri até eles. Percebi que Leonard estava contando um lero-lero 

para o Vigia. 

–Nossa, graças a Deus, seu vigia. Eu desmaiei aqui no cemitério, me 

largaram para trás. Só ficou o meu sobrinho. Ah, olha ele aí! 

–Oi… Tio! – Eu disse para Leonard. 

O vigia caiu lindamente naquela conversa fiada de desmaio, marca-

passo e sobrinho. O cemitério tinha acabado de fechar. O homem 

abriu o portão para nós e assim que saímos no meio daquelas duas 

enormes colunas decoradas de concreto, nos despedimos. 

–Então é isso? 

–Vou atrás do livro. Meu trabalho não acabou. 

–Quer dizer que você é um imortal? – Perguntei. 

–Não. Eu sou mortal, mas de causas naturais eu não posso morrer e 

por isso o tempo passa diferente para mim. Vamos dizer que sou 

“assassinável”, mas se isso não acontecer, eu vou ficando… Foi um 

dom que recebi de Omn por uma missão no tempo da guerra. –Ele 

disse. 

–E nós veremos novamente? 

–Talvez. – Disse Leonard. –Toma, isso é para você. Pelo inconveni-

ente. – Me entregou um pacote fino. Dentro havia uma chave e um 

número de conta bancária. 

–Que isso? 
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–Isso é dinheiro. É todo seu. Você é rico agora. 

–Rico? Me zoando! 

–Não, já me viu “zoar” alguma vez? 

–Poxa, valeu mesmo!!! – Eu disse estendendo a mão. Leonard aper-

tou minha mão com força e nos abraçamos. Éramos mais que so-

mente amigos. 

Segui meu caminho e Leonard o dele. 

 Após virar a esquina, eis que me deparo com uma figura conhecida. 

Era o mendigo. O mendigo que tinha sumido bem na minha frente 

dias atrás. O mendigo que tinha previsto a morte da Mara. 

Ele estava sentado na calçada, prendendo uma garrafa vazia de 

água mineral num barbante. Atravessei e fui falar com ele. 

–Oi. – Eu disse. 

O mendigo parecia concentrado em passar o barbante pela garrafa, 

então me olhou de soslaio. 

–Ah, então você voltou. 

–Quem é você? 

–Isso não vem ao caso. Pelo menos agora, meu rapaz. Mas vejo que 

você tem muitas perguntas dentro de você. E quer saber dela… A 

moça do tiro. 
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–Exatamente. – Respondi. 

–A que deu ou a que levou? 

–As duas. 

–A que deu está presa. Pegaram ela na Brigadeiro Luis Antônio… 

Ela é maluca, rapaz! 

–E a outra? 

–Essa está no São Luis. Está bem. –Ele disse. 

Eu agradeci. Até hoje não descobri quem de fato era o mendigo, mas 

anos depois que isso aconteceu comecei a pensar se ele não era se-

não um elemental da cidade grande. 

Peguei um ônibus e fui direto para o hospital. 

Quando cheguei lá, era tarde, a hora de visitas já tinha encerrado. 

Pedi informações na recepção. A moça consultou um terminal e me 

disse que a Mara tinha passado por cirurgia de emergência e que 

estava bem. Ela estava no CTI. 

Eu me sentia bem tranquilo de saber que ela realmente não tinha 

morrido. Dormi ali na recepção mesmo, afinal, eu nem sequer tinha 

uma casa para onde ir. 

Quando amanheceu o dia, fui o primeiro a pedir o adesivinho de 

entrada para visitas. A entrada de visitas no CTI obedecia a um pro-

cedimento rigoroso de acesso, e eu precisei comprar uma roupa lá 
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para poder entrar. Quando entrei, encontrei a Mara dormindo. Pare-

cia um anjo. 

Peguei na mão dela. E então ela acordou. 

–Anderson. – Ela gemeu. 

–Shhhh. – Não fala. Está tudo bem. Você está aqui. Isso que importa. 

Nisso, chegou um médico. Era um senhor careca parecido com o 

comediante Costinha. Mas muito sério. 

–Bom dia… 

–Bom dia. –Respondi. Mara apenas sorriu. 

–Você é da família? 

–Sou o namorado dela. – Respondi. 

–Pode me acompanhar um segundo? –E então, virando-se para ela 

disse: – Ele já volta. Já, já eu devolvo seu namorado. Pode ficar cal-

minha aí. 

Dei um tchauzinho para ela e segui o médico até a outra sala. 

–Olha, ela está de parabéns. Nunca vi guerreira assim. O caso da sua 

namorada foi até tema de debate na sala dos médicos hoje, porquê… 

Meu filho, eu não sei no que você acredita, mas eu vou ser sincero, 

isso para mim foi milagre. Ela teve um traumatismo grave, chegou 

aqui entre a vida e a morte. Então… Ela, ela morreu, sabe? 
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–Morreu? 

–Olha, eu estou falando sério. Ela morreu. Morte, sinal vital zero. 

Ela ficou morta uns vinte minutos, e então, do nada… Ela voltou 

como se nada tivesse acontecido. Pressão normal, hemorragia ze-

ro… Ninguém entendeu. Ninguém sabe explicar. 

Eu apenas sorri. – Então só pode ter sido um milagre, doutor! 

O médico me cumprimentou. –Alguém lá em cima gosta de vocês. 

 Com os exames excelentes, ela deve ser removida para o quarto ho-

je à tarde. Não demora ela estará de alta. – Ele me disse. 

Voltei exultante para junto do leito de Mara. 

–Acabou, meu amor. Vamos ficar juntos agora. Nós matamos a bru-

xa. –Eu disse, mostrando meu braço esquerdo se movendo no ar. 

Mara sorriu e iluminou o meu dia. 

Então uma enfermeira chegou e me disse que eu precisava descer, 

pois uma outra visita estava aguardando para subir. Eu desci e en-

contrei o seu Stênio, pai da Mara na recepção. Ele me deu um forte 

abraço, emocionado. 

–Calma seu Stênio. Está tudo bem. A Mara está ótima. –Eu disse sor-

rindo. 

–Ótima? Mas como? –Stênio parecia confuso. 

–Olha, procure o médico do CTI, ele vai explicar em detalhes. Foi 

um milagre! Um milagre! 
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Stênio me cumprimentou e entrou apressado para ver a filha. 

Eu saí dali e fui direto para o banco. Precisava ver o tal cofre. 

Logo ao entrar apresentei a chave e digitei a senha num terminal. O 

Gerente pediu que eu o acompanhasse. Fomos até o elevador que 

desceu vários andares. Passamos por um detector de metais, uma 

sala guardada por dois seguranças dava acesso ao cofre. A sala tinha 

um cofre enorme de aço escovado na parede. Em frente, havia uma 

mesa simples de fórmica branca, mais um par de cadeiras. O gerente 

inseriu a chave dele abriu o cofre. Ali ele pediu minha chave, abriu 

uma portinhola, onde sacou uma caixa de aço comprida. Veio até a 

mesa e colocou a caixa pesada na minha frente. Fechou o cofre, pe-

diu licença e saiu. 

Abri a caixa e ali estava uma fábula de diamantes. Incontáveis. De-

via ter umas duas mil pedras grandes e incontáveis outras de tama-

nhos menores. Eu nunca tinha visto tantos diamantes na minha vi-

da.  Havia uma enorme quantidade de barras de ouro, e também 

maços e maços de dólar e libras esterlinas. 

“Cacilda!!! Eu estou rico!” – Pensei. 

Tirei uns maços de dólares. Guardei o restante. 

Agradeci ao gerente e saí do banco. Fui direto ao jornal, acertar 

umas contas. 

Quando cheguei no andar da redação, só a Denise veio falar comigo. 

–E aí? Que tal as férias? – Perguntou a Denise. 
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–Foram… Incomuns. –Respondi. 

–Mas você ainda tem uns dez dias! 

–Sabe o que é? Vim me demitir! – Respondi, tentado não parecer 

muito afoito.  

–Demitir? Tá louco, Anderson!? Logo hoje que os caras estão estra-

nhos? 

–Estranhos? 

–Rapaz, nem te conto. O Cássio “deu a louca”! 

–Deu a louca? Conta isso melhor. 

–Ele estava trabalhando até tarde. Aí do nada caiu no chão. O povo 

acudiu e ele levantou perguntando que lugar era este. Ele disse que 

não era Cássio, ficou nervoso… Acho que o chefão tem dupla per-

sonalidade. 

–O que? Tá falando sério? 

–Ele perdeu o sotaque baiano na hora. Ele está falando arrastado, 

mas o sotaque sumiu. Ele se trancou na sala dele, não deixou nin-

guém entrar. O povo da diretoria está lá na porta, tentando conven-

cer ele a sair e ir num psiquiatra. 

–Eu vou lá! 

–Não faz isso Andy! 
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–Por que não faria? Não tenho nada a perder mesmo! –Disse, já su-

bindo as escadas para o andar do diretor. 

–O que que o senhor está fazendo aqui, posso saber? –Aquela voz 

escrota. Reconheci na hora.  Quando olhei para cima, dei de cara 

com Marco Aurélio, o puxa-saco oficial e felizmente, meu ex-chefe-

babaquinha. 

–Não é da sua conta, seu merda! – Eu respondi, subindo as escadas. 

–Este não é um dia bom pra você me irritar, Anderson. – Disse Mar-

co Aurélio com aquele jeitinho que tinha a capacidade única de me 

enervar. 

Quando cheguei no andar, ele veio tentando me segurar. 

–Opa, opa, vai onde? 

–Ei, cara. O que é isso aí no seu rosto? – Perguntei apontando um 

lugar na cara dele… 

–O que? O que é que tem aí? Tá sujo? –Ele perguntou, virando a cara 

para mim. 

Timming perfeito! 

Lasquei–lhe um murro tão lindamente colocado, que ele voou meio 

metro para cima e caiu na escada, e desceu rolando até cair estatela-

do e desmaiado na frente da Denise lá em baixo. Aquilo sim, deu 

um puto dum fuzuê épico na redação. 
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Avancei até a sala do diretor. Ninguém que viu o murraço teve co-

ragem de me impedir, por motivos óbvios. Todo mundo saía na por-

ta de suas baias, com expressão de espanto e medo. Me olhavam em 

silencio. 

Tinha uma meia dúzia de lambe-botas ali chamando pelo chefe. 

Cheguei com moral e bati igual macho naquela porra de porta de 

vidro. (Quase derrubando) 

–Que foi? Que merda é essa aí? – Ele gritou lá de dentro. 

–Abre esta porra dessa porta que eu quero falar com você. 

Dois segundos depois, a porta abriu. 

–Anderson? – Era o Cássio, com sua barbicha de babaca, mas sem o 

sotaque ridículo. 

–Vim pedir demissão. 

–Anderson! É você!  Cara que merda é essa que aconteceu comigo, 

véi? 

–Hã? 

–Sou eu porra! Sou eu! 

–O que? 

–O Cabelinho, véio! Eu acordei e… Estava ali no chão, ó. Aí me olhei 

e eu estava com uma outra cara. Uma barba, e tá todo mundo me 

chamando de Cássio, véi! Eu tô doidão? Que viagem foi essa, malu-



 

 

496 

Philipe Kling David 

 

co? Diz que eu tô chapado! Só pode ser cogumelo! É cogumelo é? O 

que foi que eu tomei? Aposto que foi chá de trombeta.  

–Cabelinho! 

–Fala, sua bicha! É cogumelo, né? 

Eu não podia acreditar. Abracei o meu amigo e comecei a chorar. 

–Porra, meu. Tu ta chorando? Ah, fodeu! Já sei. É cogumelo, com 

certeza! Você tomou, cara! Não pode, maluco! 

–Você morreu, cara! 

–Bicho, você tomou o bagulho também! Calma! 

–Calma. Eu vou te contar. Senta aí. Senta. Aí, aí mesmo! Senta, por-

ra! Se prepara que você vai ouvir uma história muito louca… 

E após algumas horas de conversa, eu convenci Cássio, quer dizer, 

Cabelinho, que ele agora habitava um outro corpo. Contei toda a 

saga da caixa para ele. Do incêndio. Da morte dele, do duplo… Das 

inúmeras vezes em que eu quase morri. Contei do tiro da Mara e 

como eu tinha ficado rico. 

Cabelinho ouviu tudo em silêncio. Quando cheguei ao fim, ele sor-

riu. 

–Meu.... Preciso é de uma birita! 
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Eu comecei a rir. Era ele mesmo. Meu amigo estava de volta. Eu te-

ria que me adaptar novamente, porque ele estava diferente, mas por 

dentro, era o porra louca de sempre. 

–Meu, agora tu és o meu chefe! – Eu disse. 

–Hummm. Até que tirando o cavanhaque afrescalhado não é tão 

ruim. Será que este cara tem dinheiro? Será que o pau é grande?  

–Dinheiro deve ter, mas já o pau... 

–Uhuuuu! Foda-se! Dinheiro tá bom! Bora beber e jogar Mário! – 

Berrou Cabelinho. 

 E a minha história termina por aqui. Muitas coisas aconteceram de-

pois disso. Eu comprei o jornal, virei o dono da editora. Cabelinho 

raspou o cavanhaque escroto, mudou o visual, deixou o cabelo cres-

cer e mudou a linha editorial do jornal para suas viagens mentais e 

elocubrações teóricas, o que fez um grande sucesso. Apesar de as-

sumir a identidade do Cássio, ele conseguiu finalmente namorar 

com a Cíntia. 

Eu me casei com a Mara, nosso filho nasceu. Viajamos o mundo co-

nhecendo diversos lugares e culturas. Ainda me encontrei duas ve-

zes com Leonard. A última delas sete anos depois, num hotel cha-

mado Il San Pietro, na costa Amalfitana.  

Naquele dia, numa varanda espetacular debruçada no azul mar 

Mediterrâneo, enquanto o sol se punha amarelando o céu com seus 

últimos e fugazes raios de luz, nós brindamos com um vinho caro 

pela nossa amizade. 
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Leonard agradeceu. Beijou Mara e me deu um abraço apertado. 

–Onde você vai meu amigo? 

–Preciso me apressar. Há muito a fazer! Ele disse, lacônico como 

sempre.  

Partiu, sem olhar para trás. 

  

 

FIM 



 

 

 499 

 

  

 

 

Copyright 2013 by Philipe Kling David 

 

Projeto Gráfico, Capa e Diagramação:  

  PHILIPE KLING DAVID 

As personagens e as situações desta obra são reais em alguns casos. Em outros, per-

tencem apenas ao universo da ficção; não se referindo a pessoas e fatos concretos, e 

não emitem opinião sobre eles. Todas as marcas citadas direta ou indiretamente nesta 

obra pertencem aos seus respectivos proprietários. 


