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Caros leitores,

Para mim, é um prazer queimar meus 
neurônios com esse editorial, afinal, signifi-
ca que finalmente chegou a vez da Nº 2 ga-
nhar as redes sociais. E isso para mim, acre-
ditem, é um grande prazer. Como sabem 
(e aqueles que não sabem, saberão agora) a 
revista é gratuita, tanto para leitura, quanto 
para participação dos autores.
Como um poeta, sonho com um mundo 
que pode ser utópico ou não, tudo depen-
de de cada um de nós. Acredito em nossa 
cultura, em nossos autores e nossas histó-
rias, por isso estou aqui sentado pensando 
em algo bonito, inteligente e que faça você 
divulgar essa revista em suas redes sociais, 
dizendo: Hei, dá um look nessa revista... Os 
contos são bem legais e a proposta é bem in-
teressante. Você deveria participar.
A Sumo Literário, com sua proposta, não 
tenciona apenas divulgar o autor, mas atuar 
como uma catapulta que nos arranque de 
nosso lugar comum e que nos faça divagar 
com apenas uma palavra como tema. A pri-
meira: Isolamento; a segunda: desconheci-
do e a próxima: brinquedos. Cada um dos 
contos contidos nesta e na anterior, seguem 
seu tema e, o mais interessante, são olhares 
diferentes sobre uma mesma palavra, como 
escreveu Humberto Gessinger: são varia-
ções do mesmo tema. 
E aqui temos dez autores que pintaram a pa-
lavra “desconhecido” com suas cores predi-
letas; dez autores que dedicaram um tempo 
de suas vidas para trazer a luz, as palavras 
contidas aqui dentro. Qual dia ocorreu? 
Para todos, como o tema da revista, nos é 
desconhecido, mas algo poderemos conhe-
cer muito bem: o talento de cada um deles.

Boa leitura e bem-vindo ao desconhecido!
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De súbito, Kevin Flagg foi sur-
preendido por uma enorme 
explosão (de origem desco-

nhecida), houve um clarão forte que 
quase o deixou cego. Ele estava deso-
rientado, por um breve momento não 
sabia quem ele era, nem o que esta-
va fazendo ali; seus devaneios foram 
interrompidos por um impacto bem 
grande, que fez a nave estremecer de 
forma brusca e violenta. O que o atin-
giu não foi detectado pelo sistema de 
segurança, nem mesmo deveria ter 
cruzado seu caminho, mas ele assim 
o fez; Flagg perdeu o controle pouco 
acima da atmosfera terrestre. Sua nave 
não suportou o forte impacto e agora 
ele estava caindo. 

A nave descia em alta veloci-
dade, atingindo um enorme impulso, 
cada vez mais intenso, enquanto caia 
em direção ao solo boscoso do “Plane-
ta B”. A sua esquerda, um clarão púr-
puro exalava de um dos motores; es-
tava em chamas, atrofiado, e dele saia 

uma enorme nuvem de fumaça, era 
preta e tinha cheiro de borracha quei-
mada, aquilo estava poluindo aquela 
atmosfera solitária, que, até então, era 
límpida, mas agora, pela primeira vez, 
experimentara um pouco da sujeira 
produzida pelo homem.

Passou apenas alguns segundos 
desde o primeiro impacto, mas para 
Flagg pareceu uma eternidade. Via 
com seus olhos, pela janela da nave, 
um clarão borrado, a paisagem pas-
sando pelo seu campo de visão a toda 
velocidade, seus olhos brilhavam, sua 
nave brilhava, estava ardendo, e logo 
iria chocar-se com violência nas dunas 
rochosas pontiagudas daquele desco-
nhecido planeta.

O impacto foi intenso. Kevin foi 
arremessado a toda contra o painel de 
controle da nave. Uma dor terrível su-
biu de seu peito, passando para as cos-
tas e também para sua cabeça. Ele des-
maiou imediatamente sob as ruínas de 

O PARADOXO DO COGUMelo
Lucas Soares

“Você promete a si mesmo que amanhã vai ser diferente, mas o ama-
nhã muitas vezes é uma repetição do hoje. E você se decepciona de novo e de 

novo para sempre.”
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sua nave, que ainda ardia em chamas. 
Flagg dormia profundamente.

Quanto tempo ele ficou desacor-
dado? Um minuto? Dez? Cinquenta? 
Uma eternidade? Ele não sabia dizer, 
perdeu completamente a noção de 
tempo.

O calor estava ficando maior 
a cada segundo, havia muita fumaça 
no interior da nave. Kevin acordou de 
súbito, pois não podia respirar; ele de-
morou a recobrar os sentidos, no início 
não sabia o que estava acontecendo, 
mas logo constatou que havia sofrido 
um grave acidente, já que a nave esta-
va em chamas e a dor no peito era qua-
se insuportável. Sua mente explodia 
em um turbilhão de pensamentos; mas 
ele pôde raciocinar um pouco, antes 
de qualquer coisa, tinha que sair, pois 
as chamas podiam alcança-lo e fazer 
churrasquinho dele.

Tirou o cinto de segurança e le-
vantou-se rapidamente. Fazendo uma 
careta pela forte dor que o movimento 
provocou em seu corpo, especialmente 
nas costas, doía tanto, parecia que al-
guém colocara vidro moído nos ossos 
de Kevin; ele teria quebrado algumas 
costelas? Decerto que sim.

O incêndio se alastrava rapida-
mente, mas ele estava concentrado 

mais ao fundo da nave, sendo alimen-
tado pelo motor esquerdo, que estava 
em chamas do lado de fora, aquilo iria 
explodir com certeza.

– MERDA! PORRA! – Ele dis-
se, ainda tentando colocar a cabeça no 
lugar e agir rapidamente, antes que 
fosse tarde demais.

Correu em direção a porta de 
saída da espaçonave e puxou com 
toda força a alavanca de emergência. 
Aquilo foi projetado para ser usado so-
mente em casos de extrema urgência, 
de modo que foi muito difícil dar um 
impulso forte o suficiente para fazer 
a alavanca descer por completo. Suas 
costas doíam como nunca, Flagg ur-
rava de agonia. Demorou bastante. O 
calor era insuportável e estava ficando 
difícil respirar, ele teve de agir com ur-
gência, pois tem que sair logo da nave 
ou acabará morrendo de inanição. Co-
locou todo seu peso contra a alavan-
ca, usando sua massa corporal como 
apoio, até que finalmente a alavanca 
desceu, acionando o sistema e abrindo 
de forma brusca a porta da nave.

Ele correu para fora a toda velo-
cidade, tentando atingir o máximo de 
distância possível da nave, antes que 
aconteça uma explosão. 

Após correr por um tempo 
(achou que correu por quase três mi-
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nutos) cambaleando bastante e trope-
çando inúmeras vezes nas pedras do 
terreno, ele parou e desabou no chão, 
estava gemendo muito, pois a queda 
da nave havia lhe deixado com algu-
mas sequelas, uma delas, era uma dor 
insuportável nas costas, eram cólicas 
torturantes. Ficou muito ofegante e 
cansado, sim, mas agora estava um 
pouco mais tranquilo, correu uma boa 
distância e estaria a salvo caso a nave 
exploda.

Mas, Kevin percebeu, de súbito, 
que ainda não estava a salvo. Quando 
colocou-se de bruços para observar o 
estado de sua nave, percebeu que ain-
da estava muito próximo a ela, de fato, 
estava a menos de quarenta passos do 
grande incêndio, que agora se alas-
trou por toda a cabine de controle, se a 
nave explodir, Kevin será um homem 
morto. 

Ele ficou confuso, tinha certeza 
que ele correu o suficiente para es-
tar a uma boa distância do ponto de 
“aterrissagem”, mas não foi isso que 
aconteceu, ele estava a poucos metros, 
tanto que podia sentir o calor do fogo, 
que agora consumia a parte traseira da 
nave quase que por completo.

O local de aterrissagem era um 
emaranhado de escombros metálicos. 
Parecia que foi bombardeado numa 
guerra. Havia pedaços de sua nave por 

toda parte. E havia fogo, muito fogo.

– Mas que droga! – ele disse, 
levando a mão na cabeça, confuso – 
como sairei daqui?

O Planeta B era uma das 
estrelas anãs que a base de operação 
estava estudando, afim de entender sua 
natureza peculiar. E Kevin foi enviado 
para coletar algumas informações até 
que algo atingiu sua nave – «teria sido 
uma explosão?» «Não, é impossível!» 
«Será?» – ele acabou sendo derrubado 
no solo, onde nem mesmo tinha 
permissão para chegar perto, por ser 
um lugar ainda desconhecido pelo 
homem.

Havia muitas dunas, em todas as 
direções, era uma bela paisagem. O ar 
é respirável, mas bastante úmido e car-
regado. Kevin olhou em volta tentan-
do avistar algum tipo de vegetação ou 
vida inteligente, havia muita grama, 
flores e cogumelos dos mais variados 
tipos espalhados pelo local, as cores 
nesse planeta são intensas e saturadas. 
É belo, mas tem nada que seja muito 
aproveitável. Ele podia ver para além 
do horizonte, e percebeu que não tem 
árvores, o que significa que não há 
frutas. Havia somente algumas plan-
tas menores, rasteiras, que embelezam 
a paisagem, mas que não servem para 
alimentar uma pessoa. A única coisa 
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que ele viu foi um enorme vazio; mui-
tas pedras espalhadas por toda parte, e 
dunas, ah, muitas dunas.

Ele gritou. A plenos pulmões. 
Só agora sua ficha estava caindo, ele 
está sozinho num lugar desconhecido, 
seus recursos foram incendiados com 
sua nave, e mesmo que a base mande 
ajuda, será impossível chegarem no 
Planeta B antes que ele morra de fome 
e, provavelmente, de sede. 

Kevin Flagg está numa enras-
cada dos diabos.

____________________

Perdido, sozinho e sem saber o 
que fazer, Kevin sentia que o tempo 
estava passando, passando de pres-
sa...

Era dia, fazia bastante calor, 
e a paisagem era bastante colorida, 
o verde da grama, em contraste com 
o colorido dos inúmeros cogumelos 
fazia o lugar parecer um pedaço do 
paraíso, de tão belo. Porém, o dia 
estava realmente quente, era quase 
escaldante, e (pelo que ele pôde 
perceber) não existem árvores nesse 
planeta; o que pode significar que não 
há chuva na atmosfera, e se não tem 
chuva, não tem água: 

– “O que vou fazer quando sentir 
sede? Toda minha água potável estava 
na nave. Aqui faz muito calor!”

Ele ficou num estado catatônico 
durante um bom tempo. Não podia se 
aproximar da nave, pois ela ainda in-
cendiava e o risco de acontecer uma 
explosão é enorme. Também não po-
dia fazer movimentos bruscos, porque 
suas costas estavam atrofiadas e se ele 
forçasse muito, poderia ficar avariado 
pelo resto de sua vida. 

O tempo é um mistério, ele é 
relativo e mutável. Kevin estava sen-
tindo uma espécie de monotonia fora 
do comum, sentia que as horas estavam 
passando e que estava a uma eternida-
de naquele lugar. Ao consultar o reló-
gio em seu traje espacial, ele percebia 
que, na verdade, passaram-se apenas 
alguns minutos. Ele pensou que seu 
relógio podia estar com defeito, mas, 
ao olhar para sua nave, que continua-
va caída no mesmo lugar, ainda sen-
do consumida pelo fogo, ele percebia 
que, de fato, não havia passado muito 
tempo desde a sua chegada.

O fogo queimava implacavel-
mente, mas restava bastante coisa para 
ser consumida, a parte da frente nem 
fora atingida pelas chamas. Kevin ti-
nha a sensação estar naquele lugar há 
muito tempo, mas o fogo ainda não 
consumiu nem metade de sua nave, 
porque, afinal, não passou tanto tempo 
assim. 

Ele recordou uma frase que seu 
avô havia lhe dito em seu leito de mor-
te:  «Estou  morrendo  filho,  e  espero 
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ser merecedor do paraíso, pois um 
milhão de anos é apenas um segundo 
no interminável relógio do inferno».

Estaria ele no inferno?

__________________

Kevin teria pego algumas coisas 
de sua nave, não fosse pelo medo de 
uma possível explosão. Nela havia co-
mida, água, sinalizações e alguns tra-
jes especiais, recursos suficientes para 
que ele sobreviva mais duas semanas, 
talvez três.

Mas ele queria mesmo sobrevi-
ver tanto tempo? 

Preso nesse lugar desconhecido, 
perdido e solitário. Onde o tempo se 
torna confuso numa perspectiva tortu-
rante, sua mente sente que as horas vão 
passando, mas ela não passa, não em 
seu tempo comum. A realidade nesse 
planeta lhe diz justamente o contrário; 
o tempo aqui é diferente (e desconhe-
cido).

Decidiu tentar pegar algumas 
coisas em sua nave, se houvesse 
uma explosão, ele teria uma morte 
misericordiosa, seria bem mais 
digno que ficar vagando nessa terra 
desconhecida, sem rumo e sofrendo 
de inanição. Ele precisava tentar 
fazer algo, ou teria que sobreviver 

alimentando-se apenas de grama e 
cogumelos – há cogumelos em toda 
parte.

Foi seguindo na direção do in-
cêndio, com cautela, evitando a parte 
de trás da nave, pois ali queimava mui-
to e o calor era insuportável. A parte 
da frente ainda estava íntegra, mas não 
ficaria assim por muito tempo, então 
Kevin precisava agir com rapidez.

É impossível entrar na nave, mas 
há um compartimento que pode ser 
aberto pelo lado de fora, ele não tinha 
certeza se encontraria algo de útil, mas 
decidiu valer pela tentativa. E foi isso 
que Kevin fez, deu um forte murro 
na fechadura, e segurando com força 
a porta, ela abriu facilmente. Tentou 
fazer tudo rápido pois estava ficando 
realmente quente ali; ele encontrou 
alguns sinalizadores, dois cobertores 
e um frasco de sopa instantânea, mas 
não tinha nenhuma água – Droga!

Ele agarrou tudo com os dois 
braços e correu para longe da nave. 
Para ele, foi um processo rápido, tal-
vez tenha demorado somente alguns 
segundos, mas mesmo assim ele ficou 
cansado e com dor de cabeça, como se 
tivesse passado muito tempo ali, perto 
do fogo.

Ao menos, agora tinha um pou-
co de comida, certo, não morreria de 
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fome. Alguns cobertores caso fizesse 
frio, e alguns sinalizadores, caso ele 
queira pedir ajuda...

Para quem? Não tem ninguém a 
um raio de 1000 anos-luz.

– Que bela merda – ele resmun-
gou.

Foi andando até uma peque-
na elevação, uma duna que projetava 
sombra em boa parte do chão. Estava 
relativamente fresco, se comparado 
com os locais onde o sol bate direto. 
Kevin jogou tudo no chão e deitou-se 
ali, usando um dos cobertores como 
travesseiro. Estava realmente cansado, 
sua mente suplicava por um cochilo, 
estava cansada, derrubada, era quase 
como se ele estivesse sem dormir há 
muito, muito tempo. Ele lembrou-se 
novamente da teoria de seu avô, o ve-
lho dizia-lhe que o tempo no inferno é 
diferente, o inferno é eterno; é repeti-
ção!

O que ele quis dizer com aquilo? 
Kevin não faz ideia, e nem quer saber.

Fechou os olhos e tentou descan-
sar, mas mesmo na sombra fazia muito 
calor, era difícil relaxar por completo. 
O tempo foi passando (passou?), e ele 
estava enfim conseguindo por a cabe-
ça no lugar. Foi tentando não entrar em 

desespero que ele finalmente adorme-
ceu.

____________________

Novamente aquela sensação de 
irrealidade, 

Quanto  tempo  ficou  adormeci-
do? 

Ele não sabe dizer, mas achou 
que dormiu durante muito, muito tem-
po. Sentia-se exausto, cansado, dormir 
não matou sua exaustão, pelo contrá-
rio, só a potencializou. Agora, o sol es-
tava quase se pondo, o céu era de uma 
cor vermelho-alaranjado. Continuava 
quente, mas não tanto quanto antes. 
Kevin tinha a sensação de ter ador-
mecido por horas a fio, afinal, estava 
mesmo muito cansado, mas ainda era 
dia, era o pôr do sol. Se ele realmente 
dormiu tanto, já deveria ser noite.

Ele consultou o relógio em seu 
traje espacial. Passaram-se duas horas 
terrestres desde sua chegada. Apenas 
duas horas!

É a condenação – ele lamentou – 
estou condenado! Um milhão de anos, 
e isso é apenas o primeiro segundo do 
relógio.

Levantou-se. Urrou alto quan-
do sua espinha estalou, ainda estava 
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doendo bastante. Deu alguns passos 
em direção a nave para ver o que es-
tava acontecendo por lá; por incrível 
que pareça o fogo ainda a consumia, 
chamas altas e barulhentas alastravam 
a parte de trás, e espalhavam-se para 
a parte da frente, agora o fogo estava 
quase a consumindo por completo. Na 
parte da frente, havia uma profusão de 
combustível que escapara do cano de 
abastecimento. O calor deve ter derre-
tido as engrenagens e quando o fogo 
atingir aquela parte (...)

– Finalmente a explosão! – ele 
disse, cerrando com força os dentes.

______________________

Era torturante o enorme 
vazio que estava sentindo naquele 
lugar, e o pior de tudo era a sensação 
de impotência: ele nada podia 
fazer; até onde sabia, o Planeta B é 
completamente inabitável, se tinha 
água era muito pouco, não o suficiente 
para manter vida. Morrer, era só 
questão de tempo. Ele sabe que precisa 
tomar uma atitude extrema, fazer algo 
para resolver essa situação, antes que 
ele fique tão fraco que não poderá nem 
mesmo acabar com a própria vida.

E ali não havia qualquer coisa 
que pudesse alimentar uma pessoa. A 
não ser os cogumelos do “jardim”, ti-
nha muitos deles, de todas as formas, 

cores e tamanhos, eram grandes e cha-
mavam bastante atenção, pareciam 
pequeninas árvores disformes, com al-
guns manchas pretas na parte de cima.

Ele sentia fome. Abriu o único 
frasco de sopa. Ela estava gelada e um 
pouco coagulada. O cheiro (e prova-
velmente o gosto) era de comida de 
hospital.

– Não seria má ideia incremen-
tar essa sopa – ele pensou – talvez eu 
possa transformar isso num belo jan-
tar.

Kevin colheu um dos cogume-
los, o puxando com força. E o cortou 
em pequenos pedacinhos usando os 
dedos. O cogumelo era pastoso e mui-
to seco por dentro, quase não havia 
líquido, e de sua poupa saia um gel 
grudento, transparente, semelhante ao 
esperma.

– Se eu tiver sorte, será vene-
noso e morrerei rapidamente. Talvez 
tenha um efeito alucinógeno, e me dê 
coragem para fazer o que precisa ser 
feito.

Ele jogou os pedacinhos do co-
gumelo no frasco de sopa, misturando 
bastante com as mãos. Até que ficou 
com uma consistência homogênea, 
quase apetitosa.
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Pespejou tudo na boca, tentando 
mastigar ao máximo todos os pedaci-
nhos. O cogumelo tinha gosto de algo 
mofado, era realmente muito ruim. A 
sopa era de legumes e estava gostosa, 
mesmo que não tivesse muito tempe-
ro. Ele acabou rapidamente com sua 
primeira – e única – refeição naquele 
lugar. 

Agora estava de estômago cheio, 
mas nem um pouco contente.

O cogumelo não era venenoso, 
mas tinha sim um forte efeito 
alucinógeno, semelhante ao de 
algumas drogas sintéticas. Kevin, 
no início, foi ficando com náuseas 
e tontura, e logo depois veio a ânsia 
de vômito, sentia que iria colocar os 
bofes e as tripas pra fora, ele se curvou 
com força, ignorando a dor nas costas 
e abriu a boca pra vomitar. 

– É isso! – ele pensou – estou 
morrendo! Ah Deus, obrigado.

Mas ele não morreu, nem mes-
mo vomitou. Esse era só o primeiro 
estágio. Logo após, ele sentiu uma 
enorme adrenalina dominando seu 
coração, seu sangue ficou quente. Ele 
todo pulsava, ficou entorpecido, eu-
fórico, sentia que podia correr vários 
quilômetros sem ficar cansado; sentia 
que o tempo parou ao mesmo tempo 

que corria de pressa; sentia que ali os 
segundos demoravam horas para pas-
sar, e as horas passavam num piscar de 
olhos. O tempo no Planeta B não sig-
nifica nada, agora ele sabe, agora ele 
pode ver.

 O mundo ficou colorindo. 
Diferente. Como num sonho.

Houve uma expansão em sua 
visão, ele podia jurar estar vendo mais 
longe, mais distante, mais nítido. E es-
tava mesmo. Olhou para o céu e con-
templou além das nuvens, enxergou a 
uma longa distância um objeto voador, 
metálico, semelhante a uma nave es-
pacial. Ela estava planando bem aci-
ma de sua cabeça, se aproximando aos 
poucos, parecia estudar o local.

– Puta merda! – ele gritou, mal 
acreditando em seus próprios olhos – 
Caralho!

Ele percebeu que era uma das 
naves de sua base. Eles teriam enviado 
alguém para salva-lô? Se sim, como 
ele chegou aqui tão rápido? 

Em nenhum momento passou 
pela cabeça de Kevin que aquilo pode-
ria ser apenas uma alucinação causada 
pelo cogumelo, atrelada ao seu desejo 
de ser resgatado.

Ele não sabia. Nem queria sa-
ber. Estava afadigado. O cogumelo 
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acelerou seus batimentos cardíacos a 
180 BPM. Sua cabeça era um turbi-
lhão de pensamentos, e ele de súbito 
teve uma brilhante idéia:

– Preciso avisa-lo que estou 
aqui! Preciso chamar sua atenção!

Olhou em volta e pegou um dos 
sinalizadores. Precisava acendê-lo de 
pressa, para lançar um sinal antes que 
a nave fosse embora e deixasse ele so-
zinho. Sozinho nesse maldito planeta. 

Ele correu em direção a sua pró-
pria nave que ainda estava em cha-
mas, desviando dos escombros e dos 
cogumelos chamuscados que encon-
trava pelo caminho. Sentiu novamen-
te aquela sensação horrível de correr 
muito e não sair do lugar, mas ele esta-
va muito ansioso para se importar com 
isso agora. Correu segurando o sina-
lizador, pois precisava acendê-lo. Ele 
precisa de fogo!

Quando ele estava a poucos me-
tros da nave, o fogo que consumia a 
parte da frente finalmente alcançou o 
cano de combustível, primeiro houve 
um clarão enorme, e um barulho en-
surdecedor. Foi uma explosão arrasa-
dora, lavando tudo pelos ares. O fogo 
subiu até o céu, destruindo tudo o que 
encontrou pela frente. Para Kevin 
aquilo não passou de um flash. Mor-
reu na hora, nem mesmo soube o que 

aconteceu. Primeiro, tudo ficou claro, 
seguido de uma profunda e silencio-
sa escuridão.

________________

E depois claro de novo.

________________

Outro flash!

De súbito, Kevin Flagg foi atin-
gido por uma enorme explosão (de ori-
gem desconhecida), houve um clarão 
forte que quase o deixou cego, e um 
impacto bem grande, que fez a nave 
estremecer de forma brusca e violenta. 
O que o atingiu não foi detectado pelo 
sistema de segurança e não deveria ter 
cruzado seu caminho, mas ele assim 
o fez; Flagg perdeu o controle pouco 
acima da atmosfera terrestre. Sua nave 
não suportou o forte impacto e agora 
estava caindo. 

Ele estava caindo novamente...

(Fim?)
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Nota de esclarecimento: esse 
conto é sobre um laço temporal, acho. 
Partindo do princípio que o inferno é 
repetição, sabemos que Kevin Flagg 
foi atingido por uma enorme explosão, 
de origem desconhecida; sua nave 
foi derrubada e ficou completamente 
destruída após a queda. Houve um 
grande incêndio, seguido de um 
vazamento de combustível, e ela 
explodiu, foi tão forte que derrubou 
«outra» nave que estava sobrevoando 
o Planeta B; era novamente a nave de 
Kevin. Dessa forma, o início é o fim, e 
o final é o começo.

Complicado, né?

Acredito que ele foi morto quan-
do a nave explodiu pela primeira vez. 
E foi condenado a repetir o momento 
de sua morte eternamente. É nesse mo-
mento que entra o paradoxo temporal 
e nossos cérebros viram pipoca; ele foi 
derrubado por uma explosão causa-
da por sua própria nave, que também 
havia sido derrubada pela mesma ex-
plosão... - e assim o enredo se repete 
eternamente. 

O Planeta B pode ser uma 
representação do próprio inferno, 
talvez.

Espero que essas coisas tenham 
ficado claras na história, mas fiz essa 
nota caso o leitor tenha tido algumas 
dúvidas. Me diga o que achou do en-
redo e se ficou bom do jeito que foi 
conduzido. Aguardo seu feedback!

Biografia: Meu nome 
é Lucas Soares, tenho 
20 anos e gosto muito 
de escrever nas horas 
vagas. Sou apaixona-
do pelas histórias do 
autor Stephen King 

e tenho ele como referência e símbolo 
de inspiração. Sou um grande amante 
de histórias repletas de muito terror, 
fantasia e ficção científica, acredito 
que isso acaba influenciando as histó-
rias escritas por mim.
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Chegou na cidade como desconhe-
cido. Ele queria sempre desven-

dar mistérios de tudo do universo que 
só se podia cogitar. Pensava: “se há bi-
lhões de estrelas na Via Láctea e nem 
conhecemos bem a nossa, como vamos 
saber o que nos reservam as outras 
muitas? Quanta coisa desconhecemos 
sobre o nosso planeta, como podería-
mos saber tudo sobre os outros oito? 
Já se sabe que outras estrelas também 
têm planetas, mas estão tão distantes 
que só por variações dos espectro de 
luz se pode constatar esses corpos. 
Não sabemos se, um dia, algum ser 
humano terá como ter certeza de que 
há seres vivos – e que nível de vida le-
vam – em algum planeta, há milhares, 
ou milhões de anos luz. É totalmente 
desconhecido como viajar, chegar a tal 
planeta e voltar vivo pra contar o que 
se viu, com que seres se encontrou.”

— O senhor é daqui de Pitan-
gueiras? — perguntou-lhe uma garo-
ta muito bonita, quando estava cami-

nhando pela praça central da cidade.

— Não, menina. Cheguei sema-
na passada de um lugar desconhecido!

— Pode me dizer que lugar é 
esse?

— Não posso, porque o desco-
nhecido é impossível.

— Você já conhecia Pitanguei-
ras? — queria a garota saber.

— Estou conhecendo agora. 
Hospedo-me nesse hotel ali — dis-
se indicando um prédio logo ao lado 
da praça. — Você é a primeira pessoa 
fora dos funcionários do hotel com 
quem converso.

— Verdade? Que legal! Eu gos-
taria de conhecer um desconhecido 
como você! — insistiu a bela moça.

— Você é do planeta terra? É a 
primeira vez que vejo uma moça tão 
linda, poderia ser de um exoplaneta!

— Pra mim exoplaneta é coi-

ENCONTRO COM O DESCONHECIDO
Roque Aloísio Weschenfelder
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sa que não entendo — riu a pequena, 
quase tão alta que ele. — Que eu sou 
linda já me disseram uns quantos rapa-
zes, mas todos bem idiotas.

— Eu não me pareço com eles? 
— perguntou, sério.

— Não mesmo! Só não sei seu 
nome, afinal é um desconhecido que 
vem de lugar desconhecido e pensa 
que eu poderia ser de exoplaneta, tam-
bém desconhecido.

Ele não se aguentou, aproxi-
mou-se mais da bela e lhe disse:

— Venha comigo e vamos tomar 
um café naquela lancheria — apontou 
para um ponto próximo.

Ela o acompanhou e sentaram-se 
numa mesa dos fundos daquele local 
em que cheiravam vários tipos de ali-
mentos. Uma garçonete se aproximou 
e estendeu um cardápio. Ele escolheu 
um pastel e pediu o que ela gostaria de 
degustar. 

— Não tenho dinheiro comigo e 
deixei meu cartão em casa.

Ele falou que pagaria o que ela 
pedisse. Então ela escolheu um pedaço 
de bolo de morango.

Enquanto comiam, ela olhava 
pra ele, e ele para ela. Eram simples-

mente desconhecidos, mas parecia 
haver uma química que dominava os 
dois.

— Se eu lhe disser meu nome, 
você dirá o seu? — pergunta a moça, 
com a boca lambuzada.

— Até posso dizer, mas então 
deixo de ser desconhecido por aqui, e 
isso eu não queria.

— Ah, deixe disso, eu sou a Ali-
ce.

— Alice do País das Maravi-
lhas?

— Só a maravilhosa! — disse 
ela, rindo.

— Conhece esse país, Alice?

— Sim, li num livro de histórias 
infantis, mas agora leio romances de 
adultos.

— Interessante! Além de linda, 
parece culta, sabe muita coisa do des-
conhecido!

— Estou gostando dos elogios, 
eles me atiçam, mas quero saber seu 
nome, seu desconhecido!

— Está bem, direi meu nome, 
mas antes quero saber: você confia em 
um desconhecido? — perguntou, rin-
do com o canto direito da boca.



15

— Em você confio, porque não 
é mais um desconhecido, apenas um 
de quem não sei o nome. Parece-me o 
príncipe que acorda, com um beijo, a 
Bela Adormecida!

— Você é bela, muito bela, mas 
não está adormecida!

— Se você for mesmo um prín-
cipe, quero ser a bela adormecida!

— Não sou príncipe, não, apenas 
um pensador sobre o que será possível 
conhecer e o que talvez fique sempre 
desconhecido.

A moça estava quase desespe-
rada por ele evitar de mencionar seu 
nome. Foi quando ele disse: 

— Pagarei a conta e então volta-
remos à praça pra lhe dizer meu nome. 

— Está bem. Quer que só eu em 
toda Pitangueiras saiba seu nome?

Ele sorriu e afirmou: — os do 
hotel já o sabem, mas nunca vão con-
tá-lo a ninguém.

Quando chegaram na praça, ele 
se sentou num banco longe da passa-
gem das pessoas e convidou-a para 
ocupar um lugar ao seu lado. Assim 
que Alice se sentou, ele pegou uma ca-
neta do bolso da camisa, tomou a mão 
dela e, na palma, escreveu: Mateus 
Boaventura.

Em seguida, convidou-a para vir 
com ele até o hotel, onde disse à recep-
cionista:

— Se esta moça, a Alice, vier e 
pedir pra me ver, pode me chamar.

— Maravilha! — foi a resposta 
que os dois ouviram. 

O restante da história é do des-
conhecido!

Roque Aloisio Weschenfelder, 72 anos, natural de Santo Cristo-RS, reside atualmente 
em Santa Rosa-RS, é casado e pai de 3 filhos, sendo avô de 6 netos. Graduado em Le-
tras, professor aposentado de Português e Inglês, faz revisões, traduções e publicação 
de livros. É premiado em mais de 300 concursos literários, integra mais de 250 an-
tologias, é autor de 16 livros solo, sendo 4 infantis e dois didáticos. Teve os seguintes 
livros premiados: A Merda da História (no prelo) – UBE-RJ 2017; A Festa da Livre 
Expressão (impresso) – MINC 2018; e O Espelho de Rita (impresso) UBE-RJ 2019.

Adquira meus livros: “O XIS DA DÚVIDA: o xupa-cabra de Santa Rosa” - novela - direto comi-
go;  “E SE NÃO VIER?” - contos - direto comigo;  “ESCRITA SEM STRESS” - orientações sobre  
produção de textos - no site do Clube de Autores; PARA JÁ - microcontos - no site Clube de 

Autores; SUAVES TOQUES DE AMOR - poesia - no Clube de Autores; MUNDOS DE IMPRESSÕES - poesia - direto 
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VORAX
Júlio César Vilagran

Apesar de alheia à ideia de 
quem pudesse ser ele, ou 
mesmo de quais seriam as 

suas motivações, ainda assim, de for-
ma cada vez mais reincidente, tinha 
perturbadores pesadelos com aquele a 
quem intuitivamente chamava de “O 
Faminto”. E por mais que sua imagem 
lhe parecesse difusa, em seus sonhos 
podia ver claramente que ele não ti-
nha rosto. Não tinha olhos, não tinha 
boca nem nariz; apenas estranhas pro-
tuberâncias no cenho, de cores entre o 
amarelado e o pardacento, que se es-
tendiam também pelo seu corpo. Al-
gumas delas pontiagudas, outras um 
tanto mais arredondadas, quase umas 
sobre as outras elas se esparramavam 
de maneira caótica, inflacionando-se, 
brotando como as chagas purulentas 
de um doente de varíola. Ele a cerca-
va, a desejava, queria tocá-la. Ela se 
debatia, tentava fugir e, tanto quanto 
era capaz de fazê-lo, se esforçava para 

correr, se esconder; não conseguia. 
Então o pânico. Era para ela aquele o 
ponto alto do terror, a pior das abomi-
nações, o ápice de sua tripofobia.

Acordava apavorada, sentindo 
“coisas pelo corpo” — ela dizia —, 
sensações que tinham a pungência as-
querosa do caminhar de baratas por 
sobre a pele humana. Levantava-se da 
cama em  um pulo, acendia a luz, liga-
va a televisão — som, cor, quaisquer 
elementos capazes de a fazer despertar 
por completo daquele recorrente mar-
tírio onírico. Respirava fundo tentando 
controlar o ofego. Longas e pausadas 
inspirações profundas e só, muito aos 
poucos, ia se acalmando, até come-
çar a se deixar levar outra vez pela 
doce confusão, pela sedução morna 
do sono. E enfim o cansaço vencia e 
novamente então ela dormitava. Mas 
eis que a lembrança daquele ente pa-
voroso e repulsivo tornava a invadi-la. 
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E de novo ela se punha alerta, em pe-
quenos e grandes sobressaltos… uma, 
duas, três, até dez vezes certas noites. 
O medo a forçava a manter vigília, a 
estar permanentemente em guarda. 
Aquilo a esgotava, e a cada noite mal 
dormida mais e mais ela sentia suas 
forças se esvaírem.

Nada no mundo tinha a capaci-
dade de lhe deixar pior do que uma 
péssima noite de sono. E a começar por 
seu humor, ia perdendo pelo caminho 
certas coisas suas, deixando para trás 
pequenas alegrias, prazeres singelos, 
apetites habituais. Além disso, quando 
não dormia bem, tinha terríveis dores 
de cabeça: doíam-lhe a nuca, a testa, 
as têmporas, os olhos. Tentou um psi-
quiatra e este lhe receitou remédios an-
siolíticos para o dia, e hipnóticos para 
a noite. Foi pior. Ainda mais à mercê 
ela se sentia daquela criatura disforme 
que desejava devorá-la, mastigá-la e 
engoli-la.

Dopada pelos remédios, não po-
dia acordar para escapar; estava presa. 
E ele a tocava. Pegava em seu rosto, 
seu queixo, seus lábios. Indefesa, ela o 
sentia passando as mãos pelo seu cor-
po, estas também cobertas daquilo que 

cada vez mais lhe pareciam com mi-
núsculos incisivos, com molares ama-
relados e apodrecidos. Quando ele as 
esfregava uma na outra — e ele o fazia 
com velocidade e vigor —, um ruído 
muito peculiar se produzia. E ao abra-
çá-la por trás, colocava as mãos bem 
perto das suas delicadas orelhas. Então 
a mulher podia ouvir o som daqueles 
repugnantes dentes rangentes, caria-
dos, que se partiam e se esfarelavam… 
apenas para voltarem a crescer, outra e 
outra vez, tudo de novo, acavalando-
-se uns sobre os outros.

Só de se lembrar ficava trêmula 
e tinha um formigamento alarmante 
nos braços. Um dia, vomitou na pa-
rada do ônibus quando o menino ao 
seu lado mordeu um chocolate aera-
do. Não sabia o que era mais aversi-
vo, se seus dentes de leite que lhe pa-
recia que iriam se partir ao encontro 
das arcadas, ou os padrões aleatórios e 
perturbadores que o chocolate forma-
va em seu interior. Podia ouvir aquilo, 
aquele tilintar selvagem da mordida, 
com uma nitidez descompensada, e 
também o via como se mergulhada es-
tivesse naquela boca perversa, naquele 
viscoso e marrom labirinto detestável. 
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Foi horrível! Não tinha nada no es-
tômago, então apenas sentia a ânsia 
muito forte, como espasmos contínuos 
capazes de quase lhe virar as entranhas 
ao contrário. Seu coração batia muito 
acelerado e doía feito se algo também 
o mastigasse. Daquela vez realmente 
achou que morreria; não morreu.

No decorrer dos dias começou a 
envelhecer a olhos vistos. E também 
a falta de sono passou a lhe fazer ter 
estranhas alucinações. Olhava-se no 
espelho e via, no céu da boca, protube-
râncias branco-amareladas nascendo 
em espiral — traços daquilo que es-
tava convencida se tratar de um caso 
raro e tardio de hiperdontia. Também 
notava quaisquer coisas em sua gar-
ganta, lá dentro, muito além da úvula; 
tinha certeza, jamais se enganaria, es-
tavam lá: eram dentes!

— Imagine, senhora… — dizia 
o médico, lhe passando o dedo dentro 
da boca, erguendo o próprio queixo 
para olhar para aquilo por através de 
minúsculos óculos pousados no meio 
do nariz. — Isso é apenas a rugosidade 
natural do palato.

— Tenho certeza, doutor. É o 
meu corpo, eu me conheço. — ela in-

sistia, à beira da indignação. — Quem 
sabe se o senhor tirasse a luva. Com 
certeza assim seria capaz de sentir…

— Aqui não há nada demais, 
posso lhe garantir.  — voltou ele a en-
fatizar, com uma pontinha de escárnio 
quase imperceptível na voz.

— Malditos médicos… Não sa-
bem de porcaria nenhuma! — saiu de 
lá dizendo a si mesma naquela tarde.

Aos poucos, e cada dia mais, 
ia sendo tomada por sensações sem 
nome, algo entre uma recorrente im-
pressão de queda e o senso da imi-
nência da própria aniquilação. Feito 
se estivesse permanentemente em 
algum lugar longínquo e de lá sendo 
sugada para ainda mais distante, ela 
passava por longos períodos de des-
personalização, como se lentamente 
alguma coisa nela de muito importan-
te se fragmentasse a fazendo deixar de 
ser ela mesma. Já não reconhecia seu 
próprio reflexo e parecia mesmo evi-
tar olhar para si. Perdeu muito peso, 
não conseguia comer, e ainda assim 
seu estômago roncava de maneira in-
sistente como se estivesse tomada de 
uma fome inumana. Mesmo quando 
morreu, os ruídos persistiram. Qual-
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quer coisa dentro dela estalava, e a im-
pressão que dava é a de que ela estava 
prestes a colapsar de fato, feito tivesse 
em seu interior algo como um buraco 
negro que a gravitasse de forma cons-
tante, voraz, ainda que parcimoniosa. 
Seu aspecto era o de uma casca oca, 

de algo que se consumiu, como se um 
grande monstro do avesso a devorasse 
de dentro pra fora.

Naquele dia as pessoas pareciam 
com pressa. Estava leve, foi fácil; nem 
muita força fizeram para alçar o caixão 
à gaveta.
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Conheço as terras até onde 
meus olhos alcançam, nada 
além do horizonte. Meus 

olhos, meu limite. O que não vejo 
não existe. E olhar além das fronteiras 
pode interferir em meus sentidos, em 
meus julgamentos. Eu temo aquilo que 
não existe. Eu temo aquilo que não 
vejo. Eu temo porque não sei como 
lidar, como agir. Um passo a mais, e 
outro, lento, caminhando na terra árida 
em direção às mais altas montanhas à 
frente. É ali, atrás delas, meu temeroso 
destino. E eu não sei o que me espera. 
E é isso que eu temo. A desconfiança 
em relação ao que não posso ver, ou-
vir, sentir. Eu não faço ideia do que há 
além das imensas rochas. E isso me 
causa ansiedade.

Seria muito mais fácil se sim-
plesmente soubéssemos, como um 
instinto. Como tantas coisas cotidia-

nas. Sabemos, e pronto. Por que não 
sabemos o que há adiante? Por que 
não aprendemos isso em nenhum mo-
mento? O que há além? Túneis, flores, 
o amor, o fogo? O nada e a escuridão? 
Algo além da compreensão humana? 
Há um “além”? Há uma longa cami-
nhada de aprendizado. Nos prepara-
mos para toda e qualquer situação. 
Saímos de zonas de conforto, nos 
colocamos à disposição das coisas 
da vida. Ajustamos, corrigimos rotas, 
ou simplesmente desviamos para ca-
minhos menos frutíferos. Mas há um 
certo controle. Há o chão sob os pés. 
Há o céu sobre a cabeça. Há um hori-
zonte. Nada, porém, nos prepara para 
ir além… Porque ninguém sabe. Nin-
guém faz a mínima ideia. Ninguém 
voltou de lá. Ninguém jamais voltou 
de lá. E aí? Como se encara o abismo 
da finitude? Se é que é o fim. Nem isso 

DESCONHECIDO
Fabiano Jucá
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sabemos. Fim? Meio? Começo? Uma 
etapa a mais? A vida é isso aqui, ou 
é parte do processo, ou mero prepara-
tório para a verdade que nos espera? 
Tantos objetivos, lutas, conquistas, 
derrotas, títulos, fracassos, troféus, 
traumas, para quê? Para quem? Por 
que tanto esforço? Há mesmo algo 
pelo que lutar em sã consciência? Ou 
tanto faz? Existe alguma verdade no 
pensamento místico meritório? Então 
seria por isso? Pelo medo de algo eva-
nescente que nunca vemos, no máxi-
mo sentimos sem saber se aquilo que 
sentimos é real ou ilusório?

E por que pensar tanto? Talvez 
tudo esteja dentro de mim. Eu não 
consigo mergulhar em minha própria 
alma. Eu quero entender o mundo, o 
universo, sem saber quem eu sou, o 
que eu sou e para o que vim. Quero 
saber para onde vou sem entender por 
que estou aqui. O que importa o des-
tino sem conhecer a estrada, o cami-
nho? Ao fim e ao cabo, não sei se é um 
aprendizado, um fato ou uma simples 
percepção de ordem puramente pes-
soal (ou, talvez, até instintiva). Mas eu 
sinto que talvez a única coisa que real-

mente importa seja o caminho. Seja 
trilhar a estrada rumo ao horizonte. Se 
há alguma coisa além dele? Descobri-
rei quando, e se, chegar lá. Então, o 
que importa o que há lá, se só desco-
brirei quando chegar? Enquanto isso, 
caminho aproveitando a paisagem, fei-
ta de toda variedade de cores e tons. E 
talvez eu descubra, chegando lá, que 
era a estrada o tempo todo. Era a es-
trada…

Fabiano Jucá, safra 
1977, nascido em 
Curitiba (PR), resi-
dente em Guarapuava 
(PR). Bibliotecário, 
escritor, revisor de 
textos, servidor pú-
blico.
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Percival Ignoto morreu na Quar-
ta-Feira. 

Sentado em sua cadeira de ba-
lanço, dessas que os prestamistas pas-
sam vendendo em um carro de puxar, 
compondo um amalgama dos mais di-
versos objetos. A armação da cadeira 
era de ferro, trançado de cordas de al-
gum material entre o plástico e a bor-
racha, vermelho-amarronzado onde 
ainda conservava as cores originais, 
esbranquiçado nas partes mais usadas. 

Esbranquiçadas como as juntas 
dos dedos de Percival Ignoto, agarra-
dos ao encosto da cadeira, a Primei-
ra Lei de Newton impedindo o corpo 
inerte de jazer na paz da eternidade, 
indo para frente e para trás, para frente 
e para trás, como se soprado por uma 
brisa leve feita do próprio éter. 

O mundo estava submerso no si-
lêncio das Cinzas – e com mundo que-
ria dizer a rua vazia que se encerrava 
na casa em que Percival Ignoto nasceu 
e foi criado, se resumia a janela aberta 

onde a cadeira de balanço estava po-
sicionada. O piso de madeira tinha as 
marcas dos trilhos da cadeira de ba-
lanço que não mudava de lugar desde 
2002, na ocasião da Copa do Mundo. 

Percival sentiu as fibras trança-
das da cadeira.  

Sentiu a brisa balouçar das tra-
mas do éter.  

Sentiu o silêncio. 

Silêncio. 

Levantou-se de onde jazia, mas 
o ato em si não tinha peso algum, algo 
que não lhe chamou atenção pela re-
petição do costume. Olhou para trás, 
no entanto, e percebeu que seu corpo 
inerte permanecia, ainda que o que 
sustentasse seus olhos estivesse de pé. 
O rosto do homem de sessenta e pou-
cos anos ainda estava se acostumando 
a mortalha, o tecido fino que fazia as 
rugas se sobreporem e se afundarem 
no rosto. Sem conseguir tirar os olhos 
do próprio rosto, Percival Ignoto ten-
tou se consolar diante da feiura acen-

IGNOTO
Vinicius Souza
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tuada pela morte, afinal havia morri-
do. – Ah! – exclamou dando tapinha 
na testa. 

O gesto era parte do estranho 
emaranhado de fios genéticos que ata-
va os ramos mais remotos da família, 
uma raiz mais predominante do lado 
da mãe, reproduzido sempre que lem-
brava de algo que havia esquecido. 

Percival Ignoto se percebeu 
morto. 

Morto. 

E ainda que a certeza viesse com 
algum sentimento, não conseguia de 
fato classificar qual. Sem conseguir 
desviar a atenção do rosto do seu eu 
morto, assistia absorto a transforma-
ção: a boca abrindo em forma de “O”, 
os olhos arregalados na surpresa da 
morte, fixos no colo, ainda que o resto 
do corpo se mantivesse com a imobili-
dade de uma soneca vespertina. 

Perdeu a noção das horas, no-
tando que o dia já estava vestido para 
anoitecer. 

– Morri – disse para si, pois não 
havia ninguém para ouvir. – Morri? – 
repetiu para entender que sua voz não 
era sua, apenas o entendimento das pa-
lavras. – Morte. Morto. Morri? 

Tentou suspirar, mas o mecanis-
mo não exista. 

Morto. 

A noite tomou conta da rua, 
pintando de breu cada pedacinho do 
quintal. Amortecido dos sentimentos 
mundanos, percebeu que a luz do pos-
te permanecia queimada. Das vezes 
em que tentou resolver o problema, a 
atendente foi muito simpática, muito 
solicita. Ordem de serviço aberta, dia 
agendado, bastava trocar a lâmpada, 
afinal a taxa de iluminação pública 
continuava sendo cobrada. 

“Sabe o que é, seu Percival” a 
atendente mudou o tom técnico com 
que recitou as dezenas de números 
que compõem o protocolo para algum 
mais intimista, baixando a voz: “o téc-
nico esqueceu de passar aí...”. 

Com isso Percival se resignou. 
Entendido. Tudo certo. Sem problema. 

Era só mais um Truque da Mal-
dição. 

– Paciência – ele suspirou pon-
derando no íntimo que não mais preci-
saria de luz. 

Tentou pegar o prato e o copo 
caídos no chão, só por desencargo 
de consciência mesmo. Sem sucesso. 
Tentou girar a maçaneta da porta tran-
cada. Sem sucesso. Empurrar a lâmina 
de vidro da janela e, quem sabe, ter al-
gum espaço para passar. 
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Sem sucesso. 

Não era como no filme Ghost, 
sua mão não atravessava as coisas 
do mundo que tentava tocar, mas era 
repelido com fria indiferença, como 
imãs de polos iguais. Havia entre ele e 
o mundo um distanciamento, tão fino 
quanto uma película, impedindo que 
ele tocasse. Que sentisse. Que fizesse. 

Morrer havia lhe tirado alguns 
verbos, ponderou.  

Sentou-se no sofá, pois lhe pa-
receu falta de educação tentar ocupar 
o espaço onde seu corpo jazia. Tomou 
o cuidado consciente de se sentar no 
mesmo lugar que manteve cativo des-
de sempre, no canto direto, encostado 
no braço do sofá mais baixo, facilmen-
te identificado pelo tecido afundado de 
tal forma que moldava perfeitamente 
o controle remoto da televisão ainda 
ligada.  

Ouvir, outro verbo que lhe foi 
tirado. 

Ou talvez a televisão tivesse 
simplesmente desistido, como diver-
sos outros itens da casa. 

A casa de seus pais era também 
a casa de seus avós, também a casa de 
seus bisavôs, não reverberando em ne-
nhuma outra geração por puro capri-
cho do destino: em algum momento, 

alguém com o sobrenome de seu pai 
resolveu se instalar ali, naquele terre-
no baixo, ao final de uma rua de pe-
dra, em um bairro afastado da capital 
e afastado do interior, daqueles meios-
-termos que chamavam periferia na 
falta de definição melhor. 

As margens da capital, no seu 
percurso diário para o trabalho, fica-
vam as indústrias, os armazéns, o ope-
racional. Ficava também o sanatório, 
disfarçado de bosque, decorado por 
um caminho serpenteante até o alto de 
uma colina, onde pavilhões eram guar-
necidos por árvores sentinelas. 

Percival seguiu com o olhar em 
zigue-zague por alguns retratos dis-
postos em uma parede da sala, de bai-
xo para cima, o bisavô – do lado da 
sua mãe – em preto e branco e bigode, 
um terno pintado em tom de musgo, a 
cabeleira basta penteada para trás en-
feitada por tiras brancas nas laterais.  

A base da família, o homem.  

Logo acima, os avós paternos 
que ali foram morar depois do casa-
mento. A promessa de construir um 
sobradinho nos fundos, na frente ou 
ao lado, foi esmaecendo com os anos. 
Tudo muito caro, já estamos aqui mes-
mo, tudo se arruma. 

Percival não conseguia se lem-
brar dos avós. Tentava e se esforça-
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va, mas não conseguia. Não entendia 
como esquecimento, pois guardava 
consigo uma teoria muito particular de 
que só era possível esquecer do que se 
lembrava. Era necessária uma ordem 
de uma coisa para definir a outra.  

“Você só esquece do que se lem-
bra.” 

Teve pai durante toda a sua vida, 
sem nenhuma participação marcante 
que não fosse sua profissão, não se 
lembrava. 

O tal sanatório, as margens da 
rodovia, empregou o pai e o filho, du-
rante toda a vida de ambos. Percival 
era o responsável por aplicar injeções 
nos internos.  

“Mas você é enfermeiro?” per-
guntaram algumas vezes. 

Furtava-se a responder sua real 
ocupação, como um segredo velado, 
pois na carteira estava assinado faxi-
neiro. A transformação ocorreu em um 
dia qualquer, lidando com um enfermo 
que muito se debatia, Percival Ignoto 
em raro ato de proatividade agarrou 
em um abraço bem encaixado, possi-
bilitando a aplicação do medicamento. 

A repetição da prática deu as 
mãos à lei do menor esforço e se tor-
nou método: o responsável pelas me-
dicações terceirizou o serviço na ala 

dos pacientes mais agitados para Per-
cival Ignoto, o primeiro de sua casa a 
ter um trabalho importante. 

O agora Aplicador de Injeções, 
Percival Ignoto se viu confiante. A re-
petição e o esforço o deixaram mais 
fortes, com técnica bem desenvolvida. 
Dado momento, viu repousar sobre si 
o olhar simpático da acompanhante 
de um interno e uma vez gasta a dose 
única de proatividade de Percival, o 
flerte foi unilateral até que a solidão da 
acompanhante falasse mais alto. 

Percival nunca se casou. 

Sua mãe avisou que ele não po-
deria, por se tratar de um dos mais 
cruéis Truques da Maldição. Ouvia 
aquilo desde que era menino, então era 
como ouvir falar de um parente que de 
vez em quando liga. 

O avançar da paixão entre Perci-
val e a acompanhante, de nome Dara, 
fez aumentar a exortação da mãe: não 
se case, não se case, não se case. 

Percival aplicava as injeções du-
rante a ronda da manhã e conservava 
as tardes para se perder nos bosques 
do sanatório com sua tímida paixão. 

Um dia, o interno faleceu.  

Dara não voltou a aparecer para 
visitar seu amante. A primeira semana 
para o luto, a segunda para organizar a 
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vida, a terceira para deixar o cadáver 
decantar. Percival entendeu e esperou 
até cansar de esperar. Viveu o luto do 
amor mais dolorido: aquele que quase 
vingou. 

Ao fim do ano, durante a correria 
das compras de Natal, Percival Ignoto 
encontrou Dara no supermercado, pas-
sando do corredor de verduras para o 
de laticínios.  

Sentiu que infartaria. Sentiu que 
congelaria. Assentiu para Dara. 

– Oi.  

Dela não houve susto ou sinal 
de constrangimento. Dara passou por 
Percival, deslizando o vidro do freezer 
para escolher com esmero garrafas de 
iogurte desnatado.  

Percival Ignoto quedou-se inerte 
naquele adeus silencioso. 

Mais tarde, sua mãe e confidente 
decidiu que era hora dele saber: 

– Percival, foi a maldição. 

Destoando do espectro de rea-
ções típicas de Percival, ele se tremeu 
inteiro, crispando os lábios para não 
dizer o que queria dizer, ainda que as 
palavras não fossem exatas em seu 
discurso. 

– Percival... Foi a maldição – 
sua mãe reforçou. – Um Truque da 
Maldição. 

– Não quero saber – ele a cortou. 
O auge da rebeldia tardia. 

– Pois saiba. 

– Que maldição é essa, mamãe? 

– Aí que tá. Ninguém sabe. 

– Ora, mamãe! 

Os anos se passaram incontinen-
ti, esmerilhando a saúde da mãe, dei-
xando-a frágil sobre a cama. O Apli-
cador de Injeções foi o encarregado 
natural por cuidar dela naquele estado 
de fragilidade. E dentre as conversas 
junto ao leito, a ligação direta com o 
assunto de tantos anos antes: 

– Percival... Foi a maldição. Es-
sas coisas todas que aconteceram na 
sua vida... 

Silenciosamente, Percival pen-
sou quais poderiam ser aquelas coisas 
todas em uma longa lista que se encai-
xaria na coluna nomeada Maldição.  

De fato, nunca foi alguém espe-
cial para ninguém, viveu a vida com 
cuidado para não incomodar, mas sem 
nenhuma alteração, nada que destacas-
se ou destoasse. Tinha quase sessenta 
na época. Das brigas que teve, passa-
dos alguns dias, a contenda minimi-
zava dizendo: “Esqueça disso, eu já 
esqueci”. Dos amores, nenhum ficou 
marcado na memória, além de Dara, 
que habilmente fingira esquecimento.  
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Era invisível, e, como produto 
de sua própria teoria, inesquecível: os 
que o cercavam eram incapazes de se 
lembrar dele. 

Respirou fundo. Espantou a lista 
para longe, abanando as mãos na fren-
te da testa. Com a idade, Percival não 
sentia mais os calores da cólera. Re-
signou-se a dizer: 

– Eu sei, mamãe. Eu sei. 

– A maldição – a mãe delirou, 
revirando os olhos – veio do seu bisa-
vô. Da cigana. 

– Tudo bem, mamãe. 

– Você precisava saber... seu bi-
savô desiludiu uma cigana. 

– Oh. 

– Sim... Desenganou a pobrezi-
nha. 

– Que tristeza... 

– E ela pegou e amaldiçoou ele. 

– Claro, claro... 

– E meu erro foi ter ouvido seu 
pai, que Deus o tenha em bom lugar... 

– Ouviu, foi? 

– Ouvi. 

– E o que ele disse? 

– Pra te batizar de Percival. 

– Me batizar? 

– É. 

Silêncio reticente. 

– A mamãe precisa descansar. 

– Entenda, seu pai era da igreja. 
Queria ser pastor, aquele amostrado. 
A maldição não existia, ele disse. Mas 
eu avisei. Ele me enfrentou. Ele falou: 
mulher de pouca fé. Foi lá e te batizou 

–Batizou, foi...? 

– Seu bisavô era Percival, como 
você. A maldição veio com o nome. 

– Entendi. Agora, deite-se. 

– Não! O Truque da Maldição é 
esse, meu filho. O Truque da Maldi-- 
Ah! – A mãe bateu na têmpora.  

Havia acabado de se lembrar. 

E morreu. 

O rasgo nas sendas da memória 
se deu de forma abrupta, trazendo Per-
cival de volta ao presente. Fixo no re-
trato da mãe, pensou em resumir com 
palavras o que sentia, o pesar de des-
conhecer seu fardo, mas a morte lhe 
tirou mais um verbo. 

Os pensamentos lhe atravessa-
vam mudos, sem que pudesse falar, 
nem ouvir. E de alguma forma, isso 
paralisou Percival Ignoto de tal forma 
que a parede de retratos de sua família 
era a única visão que tinha da casa. To-
mou conta de si uma resignação ainda 
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mais intensa do que a que dominou 
suas ações. Não podia dizer que ima-
ginava que o fim era esse desapareci-
mento gradual e inexorável. 

Não podia sequer sentir-se grato 
por poder ver os parentes uma última 
vez. Não sabia quanto tempo iria durar 
aquela última vez e com isso deixava 
de dar a ela qualquer importância. 

O bisavô, o Percival Original, o 
Homem, a Base.  

Esquadrinhou o retrato oval, o 
terno verde-água pintado como era 
costume fazer, o bigode como perfei-
tas asas de graúna enfeitado o rosto 
enrijecido. Percival queria sentir com 
os dedos uma última vez seu próprio 
bigode. Nunca notou a semelhança, 
talvez por notar a diferença gritante de 
que o bisavô ostentava farta cabeleira, 
enquanto Percival era definido pela 
calvície precoce, desencadeada pelo 
desgosto com a morte do pai. 

Do bigode do bisavô, entendeu 
as palavras:  

– A cigana me amaldiçoou. 

Em outra situação, acharia en-
graçado o jeito que o bigode subiu e 
desceu, como asas batendo, ao pro-
nunciar as palavras “me amaldiçoou”. 

– Tut Kamav ela disse me mos-
trando a língua. Disse ter visto o amor 
no futuro quando olhou para mim. 

Do bigode Percival viu ressoar 
a tradução da declaração universal: te 
amo. 

– Eu nunca fui jovem. Ri dela. 

Percival fez que sim com a ca-
beça pois era o gesto que ainda con-
seguia emitir. Uma outra configuração 
do mesmo aceno incentivou o bisavô a 
continuar. 

– Pois você saiba que nessa vida 
o mistério faz parte da mistura. Mas 
você está morto. Morto. 

Percival fez que sim, impacien-
te. Tentou corrigir o gesto para não 
parecer debochado, mas estava morto 
mesmo. 

– E morto estando, a maldição 
morre com você. O nó foi cortado. 

Percival tombou a cabeça de 
lado, como os cães fazem quando en-
tabulamos algum diálogo complexo 
com eles. 

– A cigana me amaldiçoou e isso 
não importa mais. O laço está desfeito.  

Dos bigodes do bisavô Percival 
viu mãos de cigana com dedos longos 
e cheios de anéis de ouro, entrelaçan-
do-se em uma dança macabra. Um fio 
escuro do bigode, ela torcia e redobra-
va, tentava um laço mas resultava em 
nó, apertado e Górdio. 
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Não me esquecerá, gadjo. Não 
me esquecerá. Não me esquecerá... 

– Na morte, você não vai encon-
trar as respostas. Na morte você não 
encontra nada. Você se estica, se espa-
lha, se expande. E só. 

Percival baixou a careca, fazen-
do um sinal negativo.  

O bisavô continuou falando dos 
segredos, dos mistérios, das veredas 
e das reentrâncias. Quando ergueu os 
olhos de novo, Percival poderia ter 
se assustado, mas não lembrava mais 
como era a sensação.  

Tudo ao seu redor reluzia como 
vidro prateado, empalidecendo, crista-
lizando. 

– ... e por fim, a cigana apontou 
o dedo em riste e disse... 

Percival arregalou os olhos para 
a catarse. O momento da virada. A 

hora da verdade. 

– ... a cigana disse... ela disse... 

O bigode do bisavô não mais se 
remexia. 

Percival sentiu o estalo na têm-
pora. 

Ah. 

Tudo era feito de vidro e luz, 
cada vez mais luz, transformando em 
branco tudo ao redor. 

Até desaparecer.  

Fim. 

“Vinicius Souza, 35 
anos, autor capixaba de 
8 romances ainda não 
publicados, boa parte 
com elementos sobre-
naturais, aproveitando 
as lendas e folclores da 
sua cidade.”



30

Provavelmente você já deve ter 
passado por um momento as-
sim, principalmente na infân-

cia. Quando alguém de sacanagem 
chega silenciosamente pelas suas cos-
tas e joga gelo dentro da sua camisa, ou 
encosta alguma coisa úmida e nojenta 
no seu pescoço, como um sapo. Numa 
fração de segundo você sente um ca-
lafrio e seu corpo estremece como se 
acabasse de ser transpassado por uma 
corrente elétrica, arrepiando todos os 
pelos da sua coluna até a nuca, e você 
prende a respiração, congelando por 
dentro. Isso acontece por causa do sus-
to, mas não por causa de qualquer sus-
to. É o tipo de susto causado por uma 
ameaça que você só nota quando ela já 
está roçando a sua pele.

Algumas vezes esse tipo susto 
pode acontecer sem nenhum motivo 
aparente, como se a ameaça estivesse 

se esgueirando pelas sombras, como 
uma serpente traiçoeira. Invisível aos 
olhos, indetectável aos ouvidos. E, ao 
menor toque, você se vira assustado, 
mas não vê nada. Nessas vezes é co-
mum o susto dar lugar ao pavor.

De todas as vezes que isso acon-
teceu com Júlio Octaviano, apenas três 
foram memoráveis e realmente dignas 
de serem mencionadas nessa história. 
A primeira foi em junho de 1995, en-
quanto o sul do país enfrentava um 
dos piores invernos dos quais as pes-
soas eram capazes de se lembrar, in-
cluindo as idosas e resmungonas que 
sobreviveram a geada negra de 1975. 
Entre esses dias gélidos, Júlio tinha 
treze anos e já curtia suas noites de sá-
bado sozinho, sem família, sem igreja, 
sem obrigações ou alguém o vigiando 
e questionando o seu comportamento. 
Era somente ele e o seu ceticismo (fa-

DEVORADOR DE ALMAS
Welliton Farias
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zia só seis meses que o merdinha tinha 
se tornado ateu e, mesmo sem nunca 
se pronunciar a respeito, mas só por 
insinuar algumas vezes o seu ponto 
de vista, já era considerado o ser mais 
petulante e desagradável que já exis-
tiu em todas as gerações de sua famí-
lia). Os pais de Octaviano iam a igreja 
e oravam em silêncio, implorando as 
lágrimas para que Deus tomasse uma 
providencia quanto ao demônio que 
tomou posse da mente do seu filho. 
Enquanto isso Júlio dançava e gritava 
na cozinha da casa ao som de Twisted 
Sister, que não era do seu tempo, mas 
foi o melhor que ele conseguiu arran-
jar quando roubou a fita casset do seu 
tio alcoólatra, Roberto. 

O tio ainda achava que a fita es-
tava em algum lugar perdida dentro da 
bagunça da casa dele, apesar de que já 
faziam dois anos desde o dia em que a 
viu pela última vez. Júlio a guardava 
dentro do forro da casa. Todas as ve-
zes que seus pais e irmãos saíam ele 
pegava a escada na garagem, levava 
até o alçapão que ficava no corredor 
entre os quartos e a cozinha, subia e 
retirava a fita de dentro de um caixa de 

papelão poeirenta cheia de potes de vi-
dro enfeitados com biscuit, do tempo 
que sua mãe se dedicava a esse tipo de 
trabalhos manuais. Depois ele descia e 
tinha que limpar toda sujeira que sem-
pre acabava caindo do forro no piso do 
corredor. 

Na verdade, os pais de Júlio 
nunca acharam que ele seria grande 
coisa na vida, até concordavam que 
o demônio só conseguia influencia-
-lo porque ele tinha a mente fraca, e 
que Deus o havia posto em suas vidas 
numa espécie de provação. Diferente 
dos outros filhos promissores que eles 
tinham, Ana, a mais velha, que era 
brilhante porque pensava exatamente 
como os pais, e Carlos, o mais novo, 
que era especial exatamente por ser o 
mais novo. No fundo eles nem mesmo 
achavam que a própria vida de Juli-
nho tinha algum valor, mas perder a 
vida eterna era uma coisa para se levar 
muito a sério. Eles acreditavam que 
era sua responsabilidade perante Deus 
de não deixar isso acontecer de forma 
alguma.

Em um desses sábados, Octavia-
no tinha acabado de jantar uma coxa 
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de frango com macarronada que havia 
sobrado do almoço e já estava abo-
toando o casaco para ir até a locadora 
de filmes Super Vídeos quando sentiu 
um calafrio sinistro, ao mesmo tempo 
que houve uma queda brusca na ener-
gia elétrica. Não havia mais ninguém 
na pequena casa, seus pais e irmãos 
haviam ido à igreja e, Júlio, o herege, 
tinha ficado sozinho novamente.

A luz da sala agora se mantinha 
acesa com dificuldade, dava até para 
ver o filamento da lâmpada incandes-
cente tremeluzindo alaranjado, quase 
apagando, enquanto os outros cômo-
dos continuavam envoltos em silên-
cio e escuridão. E, por mais que Júlio 
tentasse se mexer, não conseguia. Era 
como se uma nuvem densa e sombria 
estivesse pesando sobre seus ombros, 
o prendendo de alguma forma antina-
tural. E, enquanto estava paralisado, 
ele poderia jurar que conseguia sentir 
o hálito do próprio diabo bafejando 
atrás do seu pescoço. 

Apesar de ter parecido uma eter-
nidade, o garoto conseguiu voltar a se 
mexer alguns minutos depois, como 

se aquela coisa simplesmente tivesse 
ido embora. Ao mesmo tempo a ener-
gia elétrica voltou ao normal. Octavia-
no deixou-se cair no sofá e tentou se 
recompor. Ponderou cuidadosamente 
sobre o que havia ocorrido, e acabou 
acreditando que a queda repentina da 
energia e o fato de estar sozinho em 
casa, mesmo após ver os olhos de re-
provação de toda sua família, como se 
ele fosse alguma coisa nojenta e as-
querosa, poderiam ter provocado essa 
sensação falsa de perigo. Talvez fosse 
um medo inconsciente de perder suas 
antigas crenças, junto com o medo de 
romper o laço que o ligava a sua fa-
mília, junto com o aspecto asfixiante 
daquela noite tenebrosa de inverno. 
Enfim, tudo aquilo poderia não ter 
passado de uma peça pregada pela sua 
própria imaginação.

Júlio se levantou decidido e foi 
até a porta, acreditando que o melhor 
que ele poderia fazer naquele momen-
to era ir até a locadora e pegar um 
filme descontraído qualquer para es-
quecer definitivamente de toda aquela 
maluquice. Mas, ao encostar na maça-
neta, descobriu que o medo ainda não 
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o tinha abandonado completamente. 
Teve aquela sensação estranha nova-
mente, mas agora era como se aquela 
coisa o estivesse esperando do lado de 
fora. 

Apesar de estar apavorado, ele 
não iria se entregar tão facilmente, não 
agora que pensava que aquilo era só 
uma ilusão dos seus sentidos. Não, ele 
não iria mais se deixar fazer de bobo. 

Ele dizia para si mesmo que não 
existia nada de sobrenatural na exis-
tência, e que todas as religiões eram 
forjadas na tentativa desesperada de 
colocar um sentido na vida humana. 
Realmente, a leitura de alguns livros 
de filosofia havia mexido com sua ca-
beça, como sua mãe sempre dizia que 
iria acontecer. Mas também lhe deu 
muita autoconfiança, agora ele já se 
considerava dono do seu próprio nariz, 
um homem que tomava suas próprias 
decisões, como a de não ir mais a igre-
ja. Por isso respirou fundo e saiu para 
rua, com as pernas tremendo e suando 
frio. 

A locadora ficava a quatro qua-
dras de sua casa, o vento cortava seu 

rosto e o silêncio era absoluto. Ele an-
siava por algum tipo de contato huma-
no, queria ao menos ver um rosto, ou 
até quem sabe ouvir um grito distante 
só para deixar de se sentir tão solitário. 
Mas, mesmo as poucas casas nas quais 
ele podia ver algum cômodo ilumina-
do pareciam vazias e as ruas estavam 
desertas. 

Ao dobrar a esquina da loca-
dora, viu o brilho do giroflex de uma 
ambulância iluminando de vermelho 
e azul as árvores e as casas na escuri-
dão. Também viu um carro batido con-
tra um poste, alguns cabos elétricos 
arrebentados e o trânsito interrompido 
a alguns metros de distância. Ao se 
aproximar, reparou num jovem de uns 
vinte e poucos anos que ele sempre 
via vagando por aquelas redondezas. 
Ele tinha o cabelo bem cortado, estava 
usando uma camisa branca e calça de 
sarja e sempre levava uma bolsa a tira-
colo. Normalmente ele parecia anima-
do, mas nas ultimas vezes que o vira 
estava mais para perturbado, fazendo 
careta e olhando para o chão, como 
se alguma coisa o estivesse remoen-
do por dentro. Agora ele estava dei-
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tado no asfalto, os braços e as pernas 
entreabertas, havia sangue na cabeça 
e muito sangue saindo pela boca, ele 
não se mexia, estava morto. 

Poucos transeuntes testemunha-
vam a cena, o acidente parecia ter sido 
recente, tanto que Júlio pensou que 
se não tivesse sentido aquele calafrio 
esquisito e esperado alguns minutos 
antes de sair, talvez pudesse ser ele 
no lugar daquele homem atropelado 
no chão. Então correu para locadora, 
imaginando se aquilo era só uma coin-
cidência ou se realmente tinha alguma 
ligação entre o que sentiu quando es-
tava em casa e a morte daquele rapaz, 
seu ceticismo estava entrando em co-
lapso. Naquela noite ele não conse-
guiu pegar no sono.

***

Aquilo só voltou a acontecer 
quando ele estava com dezesseis anos. 
Agora Júlio tinha a cabeça raspada, 
usava piercing e camisas pretas de 
rock, as quais ele precisava lavar no 
tanque, quando sua mãe não estivesse 
em casa, para que não fossem rasgadas 
ou queimadas com o mais puro ódio 

e repulsa e ele tivesse que sair pelado 
na rua. A perseguição dos pais agora 
era intensa, ele era o mal que precisa-
va ser extirpado da família, para piorar 
ele já tinha idade para estar trabalhan-
do, mas Octaviano era muito tímido e 
inseguro para passar numa entrevista 
de emprego. Por isso, diariamente ele 
era ameaçado de ser expulso de casa, 
e nenhum de seus irmãos podia sequer 
falar com ele. Quando isso acontecia 
por qualquer motivo besta do dia a dia, 
sua mãe os repreendia: não  fale  com 
o inimigo. Ele costumava ser ignorado 
friamente, a não ser quando chegava 
à noite para dormir, nesses momen-
tos seu pai era quem sempre tinha 
um comentário a fazer: Esse moleque 
está cheirando a maconha. Esse mer-
da desse delinquente estava  fumando 
droga. Você pensa que eu sou idiota? 
Eu começo muito bem o cheiro dessa 
porcaria. Ou: Que nojo, que cheiro de 
cachaça. Esse moleque anda bebendo 
água  da  fossa,  parece  um  mendigo, 
olha  pra  cara  inchada  dele. Ou: Eu 
não trabalho o dia inteiro para susten-
tar um vagabundo de merda. Por que 
você  não  pega  as  suas  coisas  e  não 
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some daqui? Eu não iria me importar. 
Você só ainda mora nessa casa porque 
sua mãe ainda está viva, senão eu já 
tinha te colocado no olho da rua.

Nessa época, Octaviano nem be-
bia, nem fumava e passavam seus dias 
de agência em agência de emprego.

Numa sexta-feira fria com céu 
de chumbo, Júlio tomava o café da 
tarde na cozinha, enquanto seus pais 
e irmãos estavam em seus respectivos 
quartos. Dessa vez não tinha planos 
de sair, por mais que desejasse e já ti-
vesse pensado em vários planos. Mas 
tinha sido avisado que se saísse de 
casa, suas malas estariam o esperando 
do lado de fora. Isso já tinha aconteci-
do uma vez quando ele tinha ido para 
casa de um amigo. Uma hora depois 
seus pais apareceram de carro, esta-
cionaram na frente da casa e jogaram 
suas coisas no gramado do quintal, era 
uma mala podre e velha e alguns sa-
cos pretos de lixo preenchidos com as 
suas roupas já rasgadas. Foi desafia-
doramente humilhante ele ter que ex-
plicar o que aconteceu para os pais de 
seu ex-amigo (Júlio nunca mais voltou 

a falar com ele desde então), e ainda 
mais humilhante ter que implorar para 
poder entrar em casa. Ele não tinha um 
centavo no bolso e nem para onde ir.  

Seu pai tinha um barômetro ana-
lógico que ficava pendurado na pare-
de, ao lado da porta. Enquanto comia 
uma fatia de pão, Octaviano percebeu 
que os ponteiros estavam caídos, indi-
cando nenhuma pressão atmosférica. 
Então ele foi até o aparelho e bateu 
no vidro para descobrir se ele estava 
quebrado ou, apenas travado. Nesse 
momento sentiu o calafrio novamente, 
todos os pelos do corpo se arrepiaram 
e suas pernas fraquejaram, enquanto 
os ponteiros do barômetro subiam e 
desciam de forma desordenada, como 
se estivesse caindo uma tempestade. 
Júlio ficou inerte, preso dentro de seu 
próprio corpo, sentindo que aquela 
presença sombria estava logo atrás 
dele, zombando de sua fraqueza. Ele 
queria se virar e encarar aquilo de 
frente, mas seu corpo não obedecia. 
E por mais que tentasse ficar calmo, 
dizendo para si mesmo que tudo aqui-
lo era só coisa da sua cabeça, Júlio só 
conseguia ficar cada vez mais apavo-
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rado, ele não era mais o garoto de tre-
ze anos cheio de si, parecia mais como 
um pequeno camundongo, acostuma-
do a levar pancada, que saiu a noite 
para procurar comida e acabou preso 
numa ratoeira, bem no meio de uma 
jaula cheia de leões.

Quando a paralisia passou, Oc-
taviano sabia que aquilo ainda não era 
o fim da história. Ele precisava saber 
se aquele evento tinha alguma ligação 
com a morte de alguém. Por isso pre-
cisava sair de casa o mais rápido pos-
sível. Ignorando a ameaça dos pais, 
calçou o chinelo por cima da meia, 
colocou a touca da blusa de moletom 
e foi até a porta. Novamente, ao pegar 
na maçaneta sentiu que o que estava 
dentro de casa agora o aguardava do 
lado de fora. Sem pensar duas vezes, 
abriu a porta, as pernas tremeram, mas 
mesmo assim ele saiu. 

O dia do lado de fora não tinha 
se alterado, não havia caído nem uma 
gota de chuva. Ao passar por um ter-
reno baldio, cheio de mato e árvores 
enormes, que ficava na mesma rua da 
sua casa, viu um homem de uns qua-

renta anos, com um boné vermelho e 
bigode farto, usando camisa e calça 
social bem desgastadas. Ele estava no 
alto, pendurado em uma das árvores 
por uma corda. Tinha acabado de se 
enforcar.

***

Cinco anos depois, Júlio já não 
morava com seus pais. Havia conse-
guido alugar uma casa junto com seus 
colegas de trabalho da Madeireira São 
José dos Campos. Agora ele bebia aos 
cântaros, e num sábado à noite em que 
estava num boteco de um bairro es-
tranho (ele sempre aceitava qualquer 
convite para beber), acabou encon-
trando seu tio Roberto Tavares, o qual 
fez questão de que os dois bebessem 
juntos, pela primeira vez, informan-
do de antemão que iria pagar a conta. 
Taveres parecia mais um índio, tinha 
cabelos compridos, até a bunda, amar-
rados num rabo de cavalo, era baixo 
e obeso e usava calças jeans, camiseta 
preta desbotada e um óculos de sol na 
cabeça como se fosse uma tiara.

Júlio não tinha muito assunto 
para falar com o tio, e antes que o si-
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lêncio ficasse constrangedor, lembrou 
da fita casset do Twister Sister que ha-
via roubado e aproveitou o momento 
para confessar o seu pequeno delito. O 
tio ficou assustado, parecia que tinha 
visto o próprio demônio. 

— Você chegou a ouvir a fita?

— Claro, ouvi milhares de ve-
zes. Eu adorava aquela fita. Pena que 
eu nem sei que fim que ela levou.

— Você ficou maluco das ideias!

A fisionomia de Júlio brochou 
instantaneamente e seu tio notou isso. 
Seus pais sempre insinuavam que ele 
era fraco das ideias, agora também o 
seu tio, o garoto realmente não estava 
esperando por isso. Roberto coçou a 
cabeça.

— Tá, você não tinha como sa-
ber... Mas... depois que você ouviu a 
fita, alguma vez sentiu algum tipo de 
calafrio ou algo do tipo.

— Do que você está falando?

— Eu não estou de brincadeira, 
Julinho. Só me responda.

— Tá bom, eu senti calafrio al-
gumas vezes...

— Quantas?

— Relaxa tio, parece até que vai 
ter um ataque do coração. Todo mundo 
já sentiu calafrio alguma vez na vida.

— Eu perguntei quantas, Ju-
linho. E eu não estou falando de um 
calafrio qualquer que qualquer um po-
deria sentir.

Octaviano virou o copo de cer-
veja de uma vez, aquela situação esta-
va ficando estranha.

— Duas vezes.

— Droga. Merda. Tão cedo.

— O que foi? Qual é o seu pro-
blema afinal? — Júlio também ouvia 
seus pais dizerem que seu tio Roberto 
não era bom das ideias, e ele estava 
quase acreditando que dessa vez podia 
ser verdade.

— Preste bem atenção — disse 
Roberto, apontando o dedo na cara 
de Júlio num tom de extrema serieda-
de. — Eu vou te explicar exatamente 
o que está acontecendo. Você só tem 
mais uma vez e acabou pra você.

Tavares se curvou sobre a mesa 
para que os outros integrantes do bar 
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não o pudessem ouvir e Octaviano 
prestou atenção em cada palavra. Se-
gundo Roberto, no final do lado A da 
fita, durante alguns minutos que ficam 
sem nenhuma música, havia uma es-
pécie de mensagem subliminar em 
meio ao som de estática, e essa mensa-
gem que o fez capaz de sentir a coisa 
que seu tio chamava de “ser cósmico”. 
Tavares também havia roubado a fita, 
de um centro de umbanda, durante um 
ritual de sacrifício, após ouvir dizer 
que ela podia despertar poderes des-
conhecidos. Porém, em seguida, ficou 
sabendo que esse poder era o de sentir 
a presença desse ser cósmico, ou o que 
quer que fosse, e que após sentir três 
vezes a tal entidade maligna viria atrás 
do espertinho e provocaria a sua morte 
para poder devorar a sua alma. Porém, 
antes do grande fim, o tal esperto, po-
deria fazer um pedido, qualquer que 
fosse, desde que não alterasse o seu 
destino. Júlio ficou perplexo, ele já ti-
nha experenciado o bastante para não 
zombar daquilo. Ainda lembrava que a 
presença daquele ser era tão poderosa 
e maligna que a sensação que ele tinha 
era de estar na presença de um preda-

dor sedento por sangue, algo que ele 
jamais conseguiu esquecer.

— Você entende agora?

— Que ser cósmico é esse? E, 
aliás, você também já ouviu a fita, e 
não está morto, ou está?

— Meu Deus. Eu nunca ouvi a 
fita. Eu fiquei sabendo dessa história 
antes e preferi não arriscar. Mas a dei-
xei guardada mesmo assim, era como 
uma relíquia exótica que só eu possuía 
e sabia do significado.

— Então você também não tem 
provas de que a história que te conta-
ram era verdade. Talvez só queriam te 
assustar.

Roberto pareceu ponderar essa 
possibilidade por um momento, então 
pegou seu copo já vazio e encheu de 
cerveja.

— É, talvez seja só loucura da 
minha cabeça— afirmou, e logo em 
seguida virou o copo de cerveja e o 
encheu novamente.

— Mas, me conte...

— O quê?
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— O que mais você sabe sobre 
esse tal ser cósmico? Alguém já viu 
ele?

— Ninguém nunca viu ele, nem 
sequer sabe exatamente o que ele é. 
Ele nem faz parte da religião umban-
dista. Eu não sei realmente o que essa 
merda de fita estava fazendo lá. Bem, 
segundo me contaram, ele influencia 
as pessoas a desejarem a própria mor-
te, para que elas morram antes da hora.

— Como assim? Isso nem faz 
muito sentido.

— Você já ouviu falar na enti-
dade Morte, ou o ceifador, ou como é 
chamado na bíblia: o anjo do abismo.

— Claro, então ele é a Morte, a 
entidade?

— Não. Todas as pessoas já tem 
um tempo determinado e uma hora 
exata para morrer, que é quando a en-
tidade Morte aparece para encaminhar 
as almas para ao outro mundo. Esse 
ser cósmico faz com que as pessoas 
morram antes da hora, para que ele 
possa devorar as suas almas.

— Mas... como?

— Sabe quando você estava na 
aula de matemática e, por mais que o 
professor explicasse o calculo no qua-
dro, você não conseguia entender coi-
sa alguma do que ele estava falando?

— Sei. Continue. — Júlio virou 
outro copo de cerveja. Agora já esta-
va bêbado e era como se isso girasse 
uma chave em sua cabeça, agora esta-
va mais incrédulo do que nunca, ele só 
queria festar, mas deixou seu tio conti-
nuar falando por educação.

— Então, você não conseguia 
prestar atenção no que o professor di-
zia porque uma voz na sua cabeça não 
parava de falar que você nunca iria 
entender, que você não era capaz, que 
você era burro.

— Parece um tanto infantil esse 
exemplo.

— Mas é para ficar mais fácil de 
você entender. Ele é a voz na sua cabe-
ça apontando cada erro, dizendo sem-
pre que você é um lixo a cada pequeno 
tropeço, mudando seu destino, o tor-
nando uma presa fácil. Mas... você não 
é obrigado a acreditar nisso, eu sou 
apenas um velho bêbado e louco que 
acredita em crendices populares.
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— Vamos deixar isso pra lá. Va-
mos esquecer um pouco isso e apro-
veitar esse momento juntos. Para dizer 
a verdade tio, você é a única família 
real que eu tenho.

Os dois já estavam muito bêba-
dos nesse momento e os olhos de Ro-
berto começaram a lacrimejar depois 
da declaração do sobrinho. Então os 
dois continuaram bebendo e trocaram 
abraços e elogios exagerados, conta-
ram histórias de acontecimentos nos 
quais eles agiram de forma calculista 
como se fossem gênios e falaram so-
bre brigas nas quais foram ágeis como 
ninjas, todos os acontecimentos tira-
dos e distorcidos da realidade onde 
eles na verdade tinham sido patéticos. 
No alto da madrugada, os dois saíram 
abraçados do bar e pararam na esquina 
para se despedirem.

— Só tem mais uma coisa que 
ficou na minha cabeça daquela história 
cabeluda que você contou mais cedo lá 
no bar.

— O quê? — perguntou o tio, 
com os olhos vermelhos miúdos de 
tanta bebida. Se alguém soprasse ele 

caia e dormia ali mesmo na calçada.

— Como que o tal “esperto” iria 
fazer o pedido para o tal “devorador de 
almas” se ninguém nunca viu ele?

— Bem, na verdade... o pedido 
era o que ele desejasse no fundo do co-
ração na hora da sua morte.

— Ah, entendi.

Os dois se despediram e Júlio foi 
até o seu carro velho, estacionado na 
frente de uma construção.

— Você está bem para dirigir? 
— gritou Roberto da esquina.

— Estou — respondeu, Octavia-
no, alegre, erguendo a chave do carro. 

No momento que ele colocou 
a chave na fechadura da porta, sentiu 
um calafrio paralisador. Ele ficou ba-
lançando em suas pernas de bêbado 
até o calafrio passar, então entrou no 
carro sorrindo feito uma criança. 

Por incrível que pareça, Júlio 
chegou são e salvo em casa. Ele abriu 
a porta com dificuldade e foi tropeçan-
do até o sofá, então se sentou e tirou 
uma carteira de cigarros amassada do 
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bolso da calça para fumar o último ci-
garro que restou antes de ir dormir. Ao 
acender o isqueiro, a casa explodiu em 
chamas, ele havia deixado o gás do fo-
gão ligado. 

Testemunhas oculares que pas-
savam na rua naquele momento disse-
ram que enquanto a casa pegava fogo 
era possível ver o vulto de Octavia-
no pela janela, cambaleando e rindo 
loucamente, enquanto seu corpo era 
consumido pelas chamas, apenas por 
saber que seus pais teriam uma mor-
te exatamente igual a sua, porque esse 
era o maior desejo do seu coração, e 

cada dor lancinante era motivo para 
um urro de alegria.

We’re not gonna take it
No, we ain’t gonna take it!

We’re not gonna take it anymore

We’re Not Gonna Take It
Twisted Sister

Welliton Farias nasceu 
em Curitiba e já tentou 
de tudo, mas nada deu 
certo, e hoje vive na es-
perança de um apoca-
lipse zumbi.
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Acordava de supetão ao som 
do alarme do celular às 6:07, 
sentava-se na cama como no 

filme “O feitiço do tempo”, resmun-
gava da luz do sol que entrava pelo 
vidro da enorme janela lateral de seu 
aposento sempre que era uma manhã 
ensolarada; a mesma janela, a qual ele 
não fechava o blackout automatizado. 
Deus sabe lá o porquê. Tateava a mesi-
nha lateral para pegar seu aparelho, fi-
xava o olhar na tela enquanto que a luz 
do sol e o sono ainda ofuscavam sua 
vista, o desligava e suspirava entedia-
do. Olhava para o copo d´água natural 
cheio repousado na mesinha lateral à 
sua direita como se estivesse esque-
cendo algo. Mas, não naquela quar-
ta-feira, véspera de feriado. Naquela 
manhã, Fox Winchester King da Silva, 
sim, este era o seu nome: o do Silva 
era o fio contraditório que provava que 

ele era brasileiro. Acordou às 7:06.

Conferiu as horas no celular no-
vamente. Logo depois, esticou o braço 
para pegar o Rolex prata que estava 
atrás do copo. O ponteiro dos segun-
dos continuou seu monótono movi-
mento até virar 7:07. Segurou o reló-
gio com mão direita e o celular com 
a esquerda, colocou-os lado a lado e 
para sua surpresa, ele de algum modo, 
perdera uma hora de vida dormindo. 
Não levantou rapidamente por causa 
disso. Ao invés, colocou o relógio e o 
celular mostrando um único SMS de 
volta onde estavam. Sentou-se do lado 
direito da cama sem colocar os pés no 
chão, calçou metodicamente suas pan-
tufas, começando com o pé direito e só 
depois disso pisou uma vez, duas ve-
zes, três vezes no chão com o pé direi-
to antes de colocar o esquerdo enquan-
to se benzia sem mesmo saber se era 

SEM REMETENTE
Adroaldo Fonseca Narciso Reis
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supersticioso ou não. Em seguida, fez 
a cama como se estivesse no exército.

Pôs-se de pé vestido em seus pi-
jamas dourados de seda que mais pare-
ciam o embrulho do chocolate Ferrero 
Rocher. Alongou-se e foi até sua má-
quina de escrever Olivetti LINEA 90 e 
datilografou: “Você tem um espelho?” 
Fox sempre adicionava uma nova pa-
lavra ou frase quando estava em seu 
apartamento. Seguiu para o banheiro 
e despiu-se em frente ao espelho. Não 
conseguia entender como um homem 
com o porte atlético de um jogar de 
vôlei, de modelo, garoto propaganda 
do desodorante Avanço. Facilmente 
identificado como um Victor Fasano, 
assediado por onde andava, que arran-
cava suspiros, olhares e era tão deseja-
do pelos seus fãs, tinha aquele defeito. 
Era assim que ele dizia: “Defeito de 
fabricação do parque de diversões.” 

Senhor Fox King, mundialmente 
conhecido por seus romances de dra-
mas românticos estilo Danielle Steel, 
era sexualmente impotente. Sua dis-
função erétil lhe rendera uma depres-
são com anos de terapia, enquanto 

adolescente e jovem adulto, isolando-
-se das demais pessoas de sua idade, 
sendo considerado um sujeito esquisi-
to e posteriormente, excêntrico.  
Fox Winchester King da Silva, nome 
dado pelos seus pais, Joaquim Perei-
ra da Silva e Joana Fagundes da Silva, 
nasceu na geração “Enzo-Valentina”. 
Todos sempre perguntavam a origem 
do seu nome, porque achavam que o 
“da Silva” não se encaixava. 

A história era simples, diverti-
da para que a escutava pela primeira 
vez, mas ele já estava exausto de repe-
tir que seus falecidos pais eram fãs do 
Agente Especial Fox Mulder, do seria-
do Arquivo-X, dos irmãos Dean e Sam 
Winchester, do seriado Supernatural e 
obviamente do autor, Stephen King. 
Ele acreditava que seus pais eram da-
daístas, escreveram, recortaram todos 
os nomes, colocaram em um envelo-
pe, sacudiram e tiraram quatro papéis 
aleatórios, os quais formaram seu 
nome – essa parte da história era fruto 
de sua imaginação e guardava para si.

Finalizou seu ritual no banheiro, 
de fazer a barba impecável e asseio, 
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e foi pegar o celular para ler o SMS. 
Antes de sair do banheiro de sua suíte 
e entrar no quarto, ele apagou e acen-
deu as luzes três vezes. A mensagem 
era de seu editor confirmando a reu-
nião às 15:34, em seu escritório, no úl-
timo andar daquele prédio cujo nome 
era Joelma, e hoje, Edifício Praça da 
Bandeira. Ele jurava que conseguia 
ver mortos e o fogo daquele incêndio o 
que está entre as maiores tragédias da 
história do Brasil. Ele jurava também 
que podia sentir aquele cheiro. Havia 
algo de insano naquele cheiro. Confir-
mou o compromisso com um simples 
“ok”, enquanto sentia um calafrio na 
espinha, fazendo seus pelos arrepia-
rem.

Era julho e já fazia frio. Estava 
disposto a ir à sua casa da montanha, 
um refúgio para épocas de escassez in-
telectual. Sua caverna para se inspirar, 
concluir e/ou começar projetos. Uma 
casa, a qual ele alugava com muita re-
lutância, por ter sido convencido pelo 
seu agente imobiliário que seria um 
ótimo negócio, com promessas que 
seus pertences não seriam mudados 
de lugar tão pouco danificados ou que-

brados. Localizava-se em um condo-
mínio de trezes casas com serviço de 
concierge. O condomínio foi construí-
do em uma ladeira e sua residência era 
a última. Ficava no local mais alto e 
isolado – era chamada pelos vizinhos 
de “A Caaaasa da Coliiiina”, enfati-
zando a letra “a” da primeira sílaba e 
a letra “i” em colina para dar um tom 
assustador.

Pegou uma mala e começou a 
organizar as peças em múltiplos de 
três, incluindo meias brancas e pretas, 
meias soquetes se resolvesse sair para 
uma caminhada ou correr, camisetas 
brancas, pretas, verdes, camisas polo 
pretas, cinzas, brancas e listradas com 
três cores e cuecas pretas e brancas. Os 
calçados para temporada de frio esta-
vam na casa da montanha, assim como 
casacos, calças e pullovers. Ele nunca 
deixava as cuecas, meias, camisetas 
e camisas polo lá e não sabia dizer o 
porquê caso alguém lhe perguntasse. 
Mas, ninguém faria uma pergunta des-
sas, uma vez que ele era antissocial. 
Embora fosse uma figura literária pú-
blica, o qual só interagia com outros 
seres humanos, quando os encontrava 
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em elevadores, trânsito, mercados e 
salas de autógrafos nos lançamentos 
dos livros. A pessoa mais próxima 
que o chamava de amigo, era o pró-
prio editor. Não era para menos, já que 
ele lucrava tubos de dinheiro com as 
vendas dos Best Sellers de Fox King.

Saiu do quarto, foi à cozinha 
preparar seu desjejum. Não quis olhar 
que horas eram, porque sabia que in-
dependentemente do horário, ele esta-
ria uma hora atrasado. Ele tinha perdi-
do uma hora de vida em seus cálculos. 
Cruzou o corredor vestido em um 
roupão e pantufas brancas arrastando 
a mala preta para deixar próxima à 
porta. Tinha fotos de palhaços na pare-
de do corredor. Eram meio esquisitas, 
porque os palhaços pareciam malva-
dos ou tristes, não bonzinhos e alegres 
como os que se contratam para ani-
mar festas infantis. Chegando na am-
pla sala, havia fotos e esculturas das 
máscaras de teatro – aquelas com um 
rosto feliz e outro triste. Tudo estava 
impecavelmente limpo e organizado. 
Facilmente, chamariam aquele aparta-
mento de lar se ele recebesse alguém. 
Por fim, chegou à cozinha e preparou a 

refeição dos campeões sem sair de sua 
dieta para manter a forma de galã de 
garoto propaganda de cuecas Zorba.

Voltou para o quarto, sentou na 
cama, recostando na cabeceira, pegou 
o computador, ligou-o, leu o título pro-
visório ou não do próximo romance 
“Pétalas”. Fez caras e bocas de como 
quem estivesse achando aquilo horrí-
vel e nada atraente de se ler. Abaixo do 
título, estava o cursor piscando na tela 
sem mais nenhuma palavra escrita ali. 
Lembrou do prazo de entrega por cau-
sa de seu contrato. Pensou em desistir. 
Pensou em pagar a multa e parar por 
ali. Não foi a primeira vez que ele sen-
tiu vontade de parar de escrever. Esta-
va com 45 anos e tinha um contrato de 
mais 10 anos com a editora. Ele tinha 
que escrever esse livro e pelo menos 
mais uns 4 para honrar o contrato. Pen-
sou em uma história em cinco volu-
mes, mas o número 5 não o agradava. 
A ideia de ser uma trilogia passou por 
sua mente criativa, adormecida no mo-
mento, e deu um sorriso de quem sabe 
o que escrever e como desenvolver a 
história. Mas, ainda faltariam dois li-
vros para ele pensar na aposentadoria. 
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Poderia fazer o contrário – escrever os 
dois livros independentes e finalizar a 
carreira com a trilogia. Contudo, sua 
mente estava cansada. Ele estava can-
sado. Precisava ir à reunião, ouvir o 
blá, blá, blá enfadonho do editor para 
somente então, seguir para seu refú-
gio. Fechou o notebook, guardou no 
seu estojo, pegou o celular, viu que já 
eram 10:48, ajustou o alarme para às 
13:00 e tentou tirar um cochilo olhan-
do o teto branco. Viu o cursor piscan-
do no teto como uma folha em branco 
e adormeceu.

Despertou sereno, foi à cozinha, 
comer as sobras da salada de atum 
com conchinhas, lavou a louça, retirou 
o lixo, dando três nós no saco plásti-
co. Foi ao banheiro, tomou outro ba-
nho, esvaziou a lixeira, dando três nós 
no saco plástico também. Apressou o 
passo até a área de serviço para juntar 
os dejetos e colocou os dois sacos em 
um saco preto e deu três nós também. 
Depositou o material em um comparti-
mento que levava o detrito à lixeira do 
prédio. Voltou ao banheiro para lavar 
as mãos, passou álcool e lavou mais 
duas vezes, sentindo vontade de outro 

banho por sentir-se sujo e tomou uma 
longa ducha morna.

Vestiu-se a estilo Steve Jobs, co-
locou a bolsa a tira colo do computa-
dor como um universitário da esquer-
da para a direita, colou o relógio no 
pulso esquerdo, o celular no bolso di-
reito e notou que o copo d’água cheio 
ainda estava na mesinha lateral. Ouviu 
uma voz: “Não está esquecendo nada, 
Fox?!”. Ele olhou para trás como se re-
conhecesse aquela voz e voltou a olhar 
para o copo. Bebeu todo seu conteúdo 
como se fosse a coisa certa a ser feita. 
Foi ao closet, segurando o copo, pegou 
a carteira, chave do carro e o carrega-
dor do celular na terceira gaveta. Foi à 
cozinha com passos rápidos, lavou o 
copo, enxugou-o, guardou-o e higie-
nizou suas mãos. Ele ainda mantinha 
álcool em gel e uma caixa de másca-
ras, os quais usava sempre que ia sair 
– uma herança deixada nos tempos da 
pandemia do COVID-19, quando era 
apenas um garoto de 13 anos. Pegou 
algumas máscaras, vestiu uma, e foi até 
a porta para deixar seu apartamento.

Destrancou e trancou a porta três 
vezes, antes de abri-la. Ele morava em 
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um prédio com duas unidades por an-
dar. Sentiu frustração por não ter esco-
lhido morar em um com uma unidade 
por andar e elevador privativo só para 
evitar de pegar o elevador com algum 
vizinho. Depois, lembrou que o apar-
tamento seria grande demais para uma 
pessoa e por esse motivo escolhera o 
atual. Passou a mão sem encostar no 
painel, já que o acionamento não se 
fazia necessário, apertar nenhum bo-
tão; pelo menos, não para chamar o 
elevador. A porta abriu e para seu de-
sespero, havia alguém dentro. Respi-
rou fundo e entrou com o pé direito.

- Bom dia, Fox! Adoro seus ro-
mances. Você tem mesmo o dom das 
palavras, hein?! Seu último livro, en-
tão... tirou lágrimas e suspiros. Você 
sabe como blá, blá, blá... tagarelou 
uma senhora de lindo olhos azuis, nos 
seus 85 anos, de cabelos tingidos que 
mais pareciam um tom de violeta, se-
gurando seu minúsculo Yorkshire Ter-
rier em uma bolsa, com voz marcan-
te de quem tem fumado, há décadas 
como se fosse íntima dele.

 Fox escutou metade do que ela 
disse, mas precisou se concentrar para 

retribuir os elogios. O que saiu de sua 
bocam, soou como “uga-buga muito, 
munga-unga obrigado”. Depois disso, 
fez-se um silêncio sepulcral por toda 
a viagem. Ele desejou ser um desco-
nhecido e ela pensou em como esses 
famosos eram excêntricos mesmo pelo 
fato dele estar usando uma máscara. O 
elevador parou no térreo e a senhora 
Kateryna Shevchenko, ucraniana er-
radicada no Brasil, durante a Guerra 
da Rússia e Ucrânia em 2022, acenou 
cordialmente despedindo-se dele. Re-
tribuiu o gesto, seguiu a viagem até 
a garagem. Para seu alívio, não havia 
nenhum fã, nem vizinho, nem vivalma 
que quisesse parar e cumprimentá-lo. 
Saiu do elevador com o pé direito e 
foi até seu SUV preto. O único motivo 
pelo qual ele o comprara, foi a visibi-
lidade do veículo. Poderia ter optado 
por um esportivo quando completa-
ra quarenta anos. Abriu o porta-ma-
las, apertando um botão no chaveiro 
e colocou seus pertences. Fechou o 
compartimento, apertando novamen-
te o botão, colocou a chave de volta 
no bolso, porque o carro funcionava 
por presença. Acionou o carro, pegou 
seus óculos escuros, os quais ficavam 
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depositados em um compartimento su-
perior e saiu vagarosamente a caminho 
da inevitável e inadiável reunião com 
seu editor. 

Ao cruzar o portão, escutou 
aquela voz novamente: “Não está se 
esquecendo de nada, Fox?!”.  A voz 
era familiar. Olhou pelo espelho re-
trovisor central e apenas podia ver-se. 
Tentou recobrar se tinha sonhado algo 
na noite anterior ou no cochilo antes 
do almoço, mas não lembrava de ab-
solutamente nada. Nem dos sonhos 
em preto e branco que tinha constan-
temente de estar andando à noite, em 
uma rua deserta, quando ouvia passos 
atrás de si. Às vezes, a mente prega pe-
ças. Pensou um pouco confuso. Ele se 
sentia confuso. Sentia-se entre a cruz e 
a espada, sentia pressão do editor, da 
editora, dos fãs - era como se ele qui-
sesse que seu membro funcionasse de 
qualquer jeito. 

Para seu azar, o terceiro semáfo-
ro mudou para vermelho, obrigando-o 
a permanecer imóvel por três eternos 
minutos, tempo suficiente de alguém 
saber que ele estava ali acessível e in-

defeso em meio à multidão que cami-
nhava à sua frente e os carros que po-
diam parar ao seu lado. Desejou mais 
uma vez ser um desconhecido. Apal-
pou seu pênis três vezes como se fosse 
a pata do macaco enquanto desejava 
ser qualquer um daqueles estranhos. 
Funcionou?!

 Escutou gritos estridentes mes-
mo estando com os vidros fechados. 
Olhou para sua esquerda e viu um com-
pacto com três passageiros – um casal 
de mais ou menos quarenta anos e a 
filha adolescente eufórica apontando o 
celular para tirar uma foto, fazer um 
vídeo ou uma selfie por estar tão perto 
de seu autor favorito. A garota sabia 
que tinha que aproveitar a oportuni-
dade, porque o semáforo ficaria verde 
logo. Baixou o vidro do seu lado, sen-
tiu a brisa fria de inverno, entrar pela 
janela. Sem dizer uma palavra, deu seu 
melhor sorriso para realizar o desejo 
da fã e fechou-a em seguida.  

  O sinal abriu, seguiu por mais 
seis quilômetros até chegar ao fantas-
magórico edifício. Recordou de um 
documentário, o qual narrava a tragé-
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dia. Tudo foi muito antes de seu tem-
po. Em um piscar de olhos, o novo 
prédio transformara-se no “Joelma em 
chamas”, de modo que podia ouvir os 
gritos de socorro e desespero. Piscou 
os olhos lentamente algumas vezes em 
um esforço de voltar à realidade, e lá 
estava o Praça da Bandeira novamente. 
“O Joelma” tornara-se um desconhe-
cido  para muitos  brasileiros. Pensou 
enquanto cruzava a guarita para esta-
cionar o carro. Mal escutou o porteiro 
cumprimenta-lo, visto que estava mer-
gulhado em pensamentos. Estacionou, 
foi à recepção, onde o receberam com 
sorrisos. Chamou o elevador, usando o 
nó do indicador direito e apertou o nú-
mero 14, usando o mesmo nó. Olhou 
em vão ao redor em busca de álcool-
-gel, porém não havia – lamentou-se 
por ter esquecido uma garrafinha que 
sempre mantinha no carro; ainda he-
rança dos tempos da pandemia. Voltou 
a escutar a voz: “Não está esquecendo 
nada, Fox?!”. A porta abriu, caminhou 
até a recepção da sala 1408, onde es-
cutou com excitação da secretária, 
uma jovem de 28 anos, que ele estava 
sendo aguardado. Por motivos óbvios, 

ela queria sempre tirar uma foto com 
ele para postar em suas redes sociais.

Jeferson Pinto abriu a porta com 
um largo sorriso. Ele parecia um per-
sonagem de um filme infantil antigo – 
Woody. 

- Entre, meu amigo, Fox. Disse 
com o tom de quem acabara de ganhar 
na loteria.

- Boa tarde, Jeferson! Ele queira 
ter dito “Dick” que inglês era o equi-
valente a pinto e a canalha. Conteve-
-se e prosseguiu: - Queria falar comigo 
pessoalmente?

- Bem...você sabe, Fox, o prazo 
para o romance expira em dois meses e 
você não mostrou um capítulo sequer. 
Está mesmo escrevendo? Este livro 
tem que ter esse mistério todo? Sabe 
que temos um contrato, não é?! Sabe 
que podemos negociar para prorrogar 
o prazo, não é?! Ou esqueceu que você 
é o nosso queridinho?!

As perguntas explodiram em sua 
cabeça como fogos de artifício. Sorriu 
para mascarar uma sensação de deses-
pero. Voltou a ouvir a voz: “Não está 
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se esquecendo de nada, Fox?!” e final-
mente, disse algo.

- Qual é, Jeferson! Você me cha-
mou aqui para isso? Não podia sim-
plesmente ter me dito isso pela milé-
sima vez por telefone? Eu não preciso 
de mais prazo, já que é isso que está ti-
rando seu sono! O cursor na página em 
branco voltou a piscar em sua mente. 
Ele tinha sido firme e talvez convin-
cente que seu livro estava de vento e 
polpa, que ele estava fazendo suspen-
se, que tudo estava sob controle. Mas, 
ele só tinha o título e o desejo de ser 
um desconhecido.

- Calma, Fox! Eu confio em 
você. Não queria que se sentisse pres-
sionado ou coisa assim. Como você 
não é muito de sair, essa foi a maneira 
que encontrei para tirá-lo de casa. Va-
mos beber algo. Que tal...

 Fox interrompeu seu editor, re-
cusando a bebida. Sentia-se frustrado 
por estar perdendo vida. Ao mesmo 
tempo, sabia que iria precisar de mais 
prazo, sabia que não tinha escrito uma 
linha sequer. Ele tinha uma página em 
branco e a certeza que Jeferson era 

mesmo um “Dick”, embora soubes-
se fazer seus livros serem campeões 
de vendas. Por fim, pediu um copo 
d’água, bebeu em um só gole e saiu di-
zendo que o livro estaria em sua mesa 
dentro do prazo.

Respirou fundo, saiu em silên-
cio até o carro. Acionou por comando 
voz uma playlist aleatória de blues e 
dirigiu por pouco mais de três horas 
até seu refúgio. A paisagem urbana foi 
dando lugar às fazendas de cupins ao 
longo da autoestrada e por fim, à su-
bida da serra. Era seu Fugere urbem. 
Por alguma razão, em sua residência 
no Alto do Capivari, Fox sentia-se 
livre. Mas, nunca entendia o motivo 
pelo qual ele já não tinha abandonado 
a selva de pedra. Talvez por gostar de 
observar todas aquelas luzes do alto 
de seu apartamento e pensar em quan-
tas histórias estavam acontecendo ao 
mesmo tempo. Talvez por fazer ron-
das noturnas sem motivo aparente, ou 
talvez...bem, ele sabia o porquê. Por 
aquela outra coisa.

A caaaasa da coliiiina como era 
chamada pelos vizinhos, mais parecia 



51

ter saído de um filme pouco conheci-
do, agora, chamado a “Casa de Vidro”, 
só que em tamanho menor. A entrada 
também era belíssima por causa de 
seu muro estilo medieval com um os-
tentoso portão vitoriano preto. Havia 
também duas enormes lamparinas lin-
díssimas que se acendiam ao cair da 
noite. Ao longo do caminho de para-
lelepípedo, lindas hortênsias. A casa 
era a explicação de que a engenharia, 
arquitetura e dinheiro combinavam 
muito bem. A vista do vale lá do alto 
era de tirar o fôlego. O vento mais frio 
da noite começara a uivar como um 
lobo apaixonado para a lua cheia na-
quela noite sem estrelas.

Baixou os vidros das janelas, 
deixando uma brisa fria entrar, desli-
gou o sistema de som para poder escu-
tar melhor os sons da natureza, abriu 
o portão automatizado, apertando um 
botão, fechou-o logo em seguida e 
dirigiu-se lentamente até a garagem. 
Desligou o veículo, retirou seus per-
tences, travou o carro e escutou aquela 
voz novamente. A voz familiar pergun-
tando se ele não tinha esquecido nada. 
Balançou a cabeça como se estivesse 

confuso e seguiu para a porta de en-
trada. Olhou para trás como se tivesse 
escutado algo ou ter percebido alguma 
movimentação, mas estava sozinho. 
Pelo menos, seus olhos diziam isso. 
Abriu a porta, tirou os sapatos, deixan-
do-os do lado de fora, entrou em casa, 
puxando a mala, acendeu as luzes por 
comando de voz, olhou o ambiente - 
tudo parecia estar em seu lugar e im-
pecavelmente limpo; fechou a porta, 
deixou a mala próximo à porta, cami-
nhou até a varanda, acendendo a larei-
ra no caminho. Quando as chamas da 
lareira começaram sua dança, Fox teve 
um flash – lembranças muito rápidas 
martelaram em sua mente. Tudo muito 
rápido, embaçado e confuso. Colocou 
a mão na cabeça e depois tocou a na-
rina direita com seu indicador. Sentiu 
sangue escorrer lentamente pela ca-
vidade. Correu para o lavabo onde a 
luz acendia por presença, olhou-se no 
espelho, abriu a torneira, lavou o na-
riz enquanto abria a gaveta com a mão 
esquerda à procura de lenços umede-
cidos. Não encontrou. Só havia uma 
caixa de Risperidona, duas de Zipra-
zidona e outra de Aririprazol. Achou 
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estranho o que viu e pensou em ligar 
para a concierge, assim que terminasse 
o que estava fazendo para saber se o 
último inquilino tinha entrado em con-
tato a respeito dos medicamentos. O 
sangue levou um certo tempo para es-
tancar. Lavou as mãos três vezes, en-
xugou-as em uma toalha preta e voltou 
a olhar com estranheza os medicamen-
tos que estavam na gaveta. Escutou a 
voz mais nítida dessa vez: “Não está 
se esquecendo de nada, Fox?!”. O que 
ele poderia tanto estar esquecendo? 
Perguntou-se dando alguma importân-
cia àquela insistente questão. 

Saindo do lavabo, ouviu batidas 
na porta de entrada. Sentiu um calafrio. 
Olhou fixamente para ela como quem 
esperasse que algo ou alguém fosse 
abri-la e entrar. Hesitou e finalmente 
caminhou vagarosamente em silêncio. 
Só era possível ouvir o vento sopran-
do de longe e as labaredas da lareira. 
Queria abrir a porta, mas se sentiu 
tomado pelo medo. Teve um lampe-
jo e viu-se preso e gritando enquanto 
o empurravam em uma cama estreita 
com rodas em um longo corredor de 
azulejos brancos. Podia ver seu rosto 

refletindo na parede como um espelho 
embaçado. Voltou a si, abriu a porta de 
uma só vez, olhou rapidamente com os 
olhos vidrados para frente, nada; para 
a direita, nada; para a esquerda, nada. 
Sentiu uma presença perto dos seus 
pés, olhou para baixo e arrepiou-se.

Era um embrulho espesso bege 
parecido com uma espécie de envelo-
pe resistente. Mas, como foi parar ali? 
Fox parecia confuso, curioso e hesitan-
te. Tocou o envelope com o pé direito, 
arrepiando-se como se algo fosse sair 
dali para devorá-lo. Nada aconteceu. 
Abaixou-se, pegou o pacote, estudou-
-o, virando-o de um lado para o outro. 
Sem remetente. Estava bem lacrado. 
Sacudiu e finalmente, resolveu revelar 
seu conteúdo. Era um manuscrito. Ha-
via um título e logo abaixo lia-se: por... 
O nome do autor era desconhecido 
assim como quem o enviou. Folheou 
rapidamente as mais de 300 páginas e 
entrou em casa ansioso para ler. 

Colocou o manuscrito em uma 
poltrona perto da lareira, foi à cozi-
nha e serviu-se de uma dose de uísque. 
Bebeu-a em um só gole. Serviu-se de 
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uma dose dupla e levou o copo para 
saborear a bebida enquanto lia o con-
teúdo misterioso. Leu o título mais 
uma vez e aquilo lhe causou estranha-
mento. Folheou o material lentamen-
te, índice, número de páginas, nomes 
dos capítulos, tudo estava ali. Um 
livro pronto sem autoria. De um des-
conhecido. Começou a viagem pela 
narrativa surpreendentemente fantás-
tica. Aquele livro era melhor do que 
qualquer um dos seus. Interrompeu a 
leitura para pegar a garrafa de uísque 
na cozinha e continuou a leitura. Era 
mágico! Fox não conseguia parar de 
ler. Devorava cada folha juntamente 
com o Blue Label. Era tão saboroso 
quanto. Parou no último capítulo, sen-
tindo-se embriagado e faminto. Olhou 
para as labaredas e viu-se de pé sendo 
conduzido por três fortes homens que 
tentavam lhe acalmar e notou de relan-
ce uma mulher com uma ampola que 
parecia ser uma médica ou enfermei-
ra. Ele lutava para se desenvencilhar, 
debatia-se e chutava. Sentia as mãos 
presas; presas à uma camisa de força. 
Gritou a todo pulmão, perguntando se 
eles sabiam quem ele era, que aquilo 

era um engano, que ele não tinha feito 
nada. A mulher conseguiu se aproxi-
mar e aplicar a injeção. Sentiu-se ton-
to, grogue, as pernas fraquejaram, o 
corpo foi deixando de lutar, olhou para 
todos com olhos arregalados, piscou e 
quando os abriu novamente, viu-se em 
uma sala branca acolchoada com uma 
forte luz. Ainda estava usando a cami-
sa de força. Sentia-se tonto, atordoado 
e fraco. Não sabia que dia era, tão pou-
co as horas. Fechou os olhos na ten-
tativa de fazer a dor de cabeça sumir, 
gemeu, tentou se levantar, mas caiu de 
fraqueza ou pelo efeito ainda do me-
dicamento que foi injetado. Escutou a 
voz novamente lhe fazendo a mesma 
pergunta, em seguida teve flashes de 
chamas e fumaça, e de uma manchete 
que dizia em letras garrafais: ESCRI-
TOR DE SUCESSO INCENDEIA A 
PRÓPRIA CASA.

Balançou a cabeça como se qui-
sesse apagar tudo aquilo e deu um 
grito que ecoou pelo corredor do ma-
nicômio. Sentiu o sangue quente, lhe 
escorrer pela narina direita e nada po-
dia ser feito, a não ser sentir o gosto em 
seus lábios. Esfregou o rosto na pare-



54

de acolchoada na tentativa de estancar, 
deixando várias marcas. Sentou-se, no 
canto, chorando. Queria assumir uma 
posição fetal, porém seus braços es-
tavam amordaçados. Fechou os olhos 
ardidos, sentiu o gosto amargo das lá-
grimas ao tocarem seus lábios, escutou 
vozes gritando, burburinho e o som 
das sirenes do carro do corpo de bom-
beiros e viaturas da polícia militar.

 - Foi ele! Foi esse maluco aí! 
Ele tocou fogo na casa e quis incen-
diar as outras! Os sons se misturaram 
em sua cabeça como um liquidificador 
batendo um insano milk-shake.

Parou por um instante tentando 
absorver e elaborar o que estava acon-
tecendo. Tudo era tão surreal. Não 
conseguia recordar de nada. Escutou 
uma voz bem longe. Era uma voz di-
ferente. Não era mais uma pergunta. 
Era uma ordem. Tentou se concentrar 
e focar na voz.

Da Silva abriu os olhos ao ouvir: 
“Abra seus olhos!” - saindo do filme 
que estava passando na TV naquela 
noite quente de verão. Viu-se na cal-
çada suja de uma rua escura e fétida, 

ao lado de um bar na periferia de sua 
cidade natal. Esfregou as mãos nos 
olhos, espreguiçou-se, deu um gole na 
garrafa de plástico de uma cachaça ba-
rata que estava em seu colo e ouviu:

- Você não está esquecendo 
nada?!   

           
     

      

     

Gestor   em   Recursos   
Humanos,   professor,   
tradutor   e   especia-
lista   em práticas e 
saberes da língua in-

glesa. Idealizador do método de ensi-
no para a STS English School e autor de 
8 livros didáticos para o ensino desta 
instituição. Amante da literatura, espe-
cialmente os gêneros suspense e terror. 
44 anos, baiano, natural de Alagoi-
nhas, onde reside
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- João!

Seco e nítido, fez acordá-lo num 
sobressalto. Abriu os olhos e perma-
neceu deitado, respirou fundo uma ou 
duas vezes e esperou até que aque-
le calor imediato passasse. Olhou no 
criado mudo e seu copo estava vazio, 
lembrou que tomara toda água antes 
de dormir. Não consultou o relógio, 
mas a falta de barulho na rua da frente 
de sua janela denunciava que era ma-
drugada ainda. 

Depois de sentar na cama, vis-
lumbrou o facho de luz que vinha do 
poste e cortava a fresta da cortina até o 
trinco da porta, que não era metálico, 
mas refletia quase opaco. Levantou e 
foi.

Estava com sede, de água gela-
da, não podia ser da pia do banheiro.

Caminhou na escuridão e trans-
passou as duas salas até o corredor 

que ligava o banheiro e a escada. Sem 
lua, o domus não clareava em nada o 
caminho até o piso inferior e isso não 
era problema, com a rota decorada a 
altura de cada degrau parecia uma li-
nha reta. Cada lâmina de mármore ge-
lada refrescava a sola do pé enquanto 
o corrimão estendido do lado de fora 
da escada gelava as mãos e cadenciava 
o curto trajeto. 

Antes de pisar no último lance e 
atravessar a sala de jantar até a cozi-
nha, viu através do vaso de flores da 
mesa, no canto oposto, alguém, algu-
ma coisa, parecia agachado. Por um 
instante duvidou da qualidade das vis-
tas, percebeu-se sem os óculos e de-
cidiu voltar, mas um arrepio no topo 
da nuca que estremeceu até o meio da 
espinha fez seus ombros encolherem 
e ficarem duros como pedra. Os olhos 
travados, observaram um brilho ala-
ranjado, pareciam dois olhos, porém, 

SEDE
João Victor Machado de Araujo
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pequenos demais para uma pessoa. 
Engoliu seco o resto de saliva que ti-
nha na boca e sem conseguir mover-se 
para trás foi em direção a cozinha. De 
pé em pé e sem tirar os olhos do canto, 
com a respiração praticamente suspen-
sa, foi até a porta que dividia os dois 
cômodos. Correu a porta com uma das 
mãos e abriu-a lentamente e num pulo 
alcançou o interruptor. 

Com a luz acesa tudo estava di-
ferente, a penumbra que vazava pela 
porta central e chegava até a sala ane-
xa tirava qualquer vestígio de alguém 
ou alguma coisa ali. 

Pegou um copo encheu de água 
gelada até o topo, fechou a geladeira e 
apagou a luz.

Depois de fechar a porta da sala 
e sem pensar muito encaminhou-se 
em direção a escada, contudo depois 
de um ou dois passos uma voz dura e 
metalizada vibrou:

- Estou com sede.

Todo calafrio e suspense atina-
ram sob seu corpo, os olhos fecharam-
-se por um momento e ao abrir, a visão 
periférica era suficiente para captar o 

pequeno lampejo âmbar que fugia no 
canto da sala. O copo suado gotejou 
sobre o peito do pé e num instante a 
respiração travada voltou e a passos 
lentos ele deu a volta na mesa e levou 
o copo até a lá; sem estender a mão, 
quase como se entendesse aquilo tudo 
posicionou o copo no chão e voltou 
para seu quarto. Até lá foi como se 
nada tivesse acontecido.

O calor do sol entrava pela jane-
la ardia no rosto e fazia piscar fechado 
os olhos que aos poucos abriam-se, 
era dia. Mais uns minutos na cama e 
a confusão da madrugada veio à tona: 
Foi um sonho? Foi uma alucinação? 
Que diabos foi aquilo?

Como num déjà vu olhou sus-
peito no criado mudo e viu seu copo 
vazio, cerrou a boca e constatou os 
lábios secos e semicolados. Sentou na 
cama e enquanto vestia uma bermuda 
e calçava as sandálias forçava os pen-
samentos para encontrar uma solução. 
Levantou e foi.

Depois de escovar os dentes e 
amarrar o cabelo, desceu as escadas 
com certa pressa e segurou no corri-
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mão antes de pisar no chão da sala; 
espiou o canto através das flores em 
cima do vaso na mesa e depois de en-
tortar o pescoço uma ou duas vezes 
suspirou e relaxou. 

- Acordou a bela adormecida. – 
Queixou-se seu pai.

Puxou um copo recém lavado do 
escorredor de louça e sentou na ban-
queta da cozinha e antes que pudesse 
abrir a térmica de café, ouviu mais 
uma reclamação:

- Só depois que terminar o café 
coloque na pia. Quase chutei um copo 
que algum burro deixou no pé da por-
ta!

  

Desde jovem usou as 
paixões agudas e a la-
mentações como força 
motriz para escrever. 
Entende que sentir é a 
essência da vida. Não 

há nada mais grandioso do que sentir. É 
gregário e tem sede por falar, conhecer 
e aprender. Com insônia crônica, usa a 
madrugada para ouvir os pensamentos 
invasivos que ruidam durante o dia.
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Havia poucas pessoas prestan-
do atenção no mundo naquela 
hora da madrugada, somente 

aqueles que trabalhavam à noite ou lu-
tavam contra insônia. Por isso, quando 
o principal canal de televisão do país 
interrompeu sua programação de ma-
drugada, aqueles que contavam os se-
gundos para seguirem o rumo de casa 
ou, de uma vez por todas, para dormir, 
tiveram seus planos frustrados ao ou-
virem a típica e agourenta abertura do 
Plantão de notícias da emissora. E um 
deles chamava-se Bernardo.

*

 Na tela, o apresentador estava 
de pé, aparentemente alarmado, um 
comportamento que os profissionais 
dessa área não podem ter, afinal, caso 
demonstrem desequilíbrio emocional 
em suas notícias, podem incentivar 
um caos entre os telespectadores mais 
suscetíveis. Logo atrás do apresenta-
dor era possível observar a Marginal 

Pinheiros repleta de veículos, algo in-
comum para aquele horário. Bocardi, 
sempre com um sorriso no rosto, esta-
va sério e visivelmente preocupado.

 – Muitas pessoas acreditam 
que desgraças nunca caminham sozi-
nhas e que estamos vivendo o tão espe-
rado Apocalipse. De 2019 para 2020, 
tivemos uma das maiores pandemias 
que o mundo já presenciou, e quando 
a pandemia pareceu diminuir suas ví-
timas, eis que do antigo continente, a 
Rússia  decide  entrar  em  guerra  com 
a Ucrânia para acabar de chutar um 
cachorro morto. Sinto muito, telespec-
tador,  pelo  palavreado,  mas  além  de 
jornalista,  sou  um  ser  humano  como 
todos vocês, e apesar de estar aqui 
na tela da televisão, tudo que aflige a 
nosso estado, aflige a mim e minha fa-
mília. E...

 Bocardi levou os dedos até o 
ouvido e pareceu prestar atenção em 
alguma coisa. Ele voltou sua atenção 

INTERROMPEMOS NOSSA 
PROGRAMAÇÃO PARA O APOCALIPSE

Adriano Villa
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para a tela mais uma vez, visivelmente 
incomodado, pigarreou e continuou:

 – Mais uma vez peço desculpas 
pela forma que me dirigi a vocês. Nos-
so  jornalista  de  campo,  Thiago,  está 
me chamando para nos trazer mais in-
formações sobre o que está acontecen-
do em nosso estado. Antes de chamar 
a matéria,  deixe-me  contextualizar  a 
situação para que vocês, que estejam 
assistindo neste momento, entendam o 
que está acontecendo e deixando a ci-
dade em polvorosa. Como podem ver, 
atrás de mim está a Marginal Pinhei-
ros, e a quantidade de carros neste ho-
rário surpreende, mas a quantidade de 
pessoas deixando seus carros e saindo 
correndo impressiona ainda mais. 

 Ele pigarreou mais uma vez e, 
após suspirar profundamente, conti-
nuou:

 –  Segundo  telespectadores, 
por volta das 03:03, um som estriden-
te foi ouvido e não durou mais que oito 
segundos. Assim que o  som estriden-
te  se  extinguiu,  outro  som  se  fez  ou-
vir logo após e, por ter sido uníssono, 
despertou aqueles que dormiam tran-
quilamente em suas camas. Por volta 
das 03h16, todos os cães começaram 
a  uivar... E  com esse  gancho,  chamo 
você, Thiago.

 Ao lado do apresentador, em 
uma tela de cinquenta polegadas, sur-
giu o repórter que traria mais informa-
ções sobre o estranho acontecimento. 
Ainda era madrugada, no entanto, o 
dia parecia brotar no horizonte len-
tamente com uma coloração averme-
lhada, como se fosse final de tarde. A 
imagem de Thiago ganhou a tela com-
pleta e Bocardi sumiu.

 Thiago passava o dedo avida-
mente pela tela de seu celular. Às ve-
zes parava e observava com assombro. 
O microfone estava em sua outra mão, 
completamente ignorado. Pelo menos 
até o momento que a produção per-
cebeu que já estavam no ar. Sinalizou 
para Thiago, que desviou os olhos do 
celular e se posicionou diante das câ-
meras. 

 – Sei que parece sem sentido, 
mas bom dia para você que nos acom-
panha neste horário, e bom dia para 
vocês que estão no estúdio. Bem, Bo-
cardi, como podem ver ao fundo, esta-
mos na Praça Princesa Isabel, e como 
noticiado  algumas  semanas  atrás,  a 
famosa  Cracolândia  havia  mudado 
para cá. Tanto a Polícia como todos os 
órgãos de segurança pública tentaram 
expulsar  os  viciados  do  lugar  para 
não permitir que transformassem este 
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patrimônio histórico da cidade em um 
reduto de viciados a céu aberto, entre-
tanto, todas as investidas e tentativas 
não  trouxeram nenhum resultado po-
sitivo, pelo menos até este momento. 

  Thiago começou a caminhar 
em direção a alguns viciados que des-
faziam suas barracas. Ao fundo, outros 
caminhavam apressados, como se fu-
gissem de alguma coisa.

 –  Como  pode  ver,  Bocardi, 
aqui está bem movimentado. Vamos 
tentar  falar  com  alguém  para  saber 
se conseguimos algum novo detalhe. – 
Uma mão surgiu na frente da câmera 
apontando para um casal que, aparen-
temente, estava melhor vestido que os 
demais moradores do lugar. – Com li-
cença? – O casal olhou para o repórter, 
o homem voltou a guardar seus perten-
ces e a mulher ficou ao lado do repór-
ter. Estava com uma camisa branca 
com os dizeres: Unidos por uma vida 
melhor.  –  Estou  vendo  que  vocês  fa-
zem parte de uma Ong que auxilia de-
pendentes químicos.

  –  Desculpe  interromper,  na 
verdade, não apenas dependentes quí-
micos, como moradores de rua e seres 
humanos em condições precárias.

  – Muito  obrigado  pelo  escla-
recimento.  E  já  que  trabalham  com 

essas pessoas, podem nos informar 
por que decidiram deixar a região de-
liberadamente  sendo  que,  dias  atrás, 
presenciamos  confronto  policial  por 
aqui?

 – Acredito que essa movimen-
tação tem tudo a ver com um som es-
tranho que ouvimos por volta das três 
horas da manhã, seguido pela dantes-
ca cena dos cães.

 – Vocês presenciaram essa pe-
culiaridade? – Agora meneou a cabe-
ça afirmativamente, e o rapaz que es-
tava com ela se posicionou ao seu lado 
arrumando uma mochila nas costas. 
– Poderia  falar  um pouco  a  respeito 
para  aqueles  que  estão  nos  assistin-
do?

 O rapaz ergueu seu indicador e 
a garota passou a palavra.

 – Mesmo estando aqui para 
ajudar,  precisamos  ficar  atentos  com 
os  moradores.  Infelizmente,  alguns 
são realmente perigosos e podem fazer 
qualquer coisa no momento da loucura 
da droga. Para nos protegermos, cria-
mos  um  rodízio  de  vigílias  para  não 
sermos surpreendidos. Enfim, hoje foi 
meu dia e presenciei todo o estranho 
evento. Era 03h03 da manhã quando 
um  som  estridente,  agudo  e  baixo  se 
fez ouvir. Procurei sua origem e pare-
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cia  vir  de  cima; olhei  para a  cima  e 
divisei alguma coisa cortando os céus 
em uma velocidade incrível. Voava em 
linha  reta,  foi possível  constatar  isso 
pelo  rastro  branco  que  imprimiu  na-
quele  céu  estranhamente  avermelha-
do.  Depois  que  sumiu  de  vista,  tudo 
aqui ficou em silêncio,  tudo... Não se 
ouvia  som algum;  pelo menos  até  as 
03h11, todos os cães começaram a ui-
var em uníssono, não somente os da-
qui da praça, mas todos que estavam 
à nossa volta. As luzes nos prédios co-
meçaram a acender e isso durou cerca 
de 9 segundos. Exatamente às 03h20, 
todos os cães da praça simplesmente 
caíram de lado. Todos mortos.

  –  Como  foi  uma  testemunha 
ocular do fato, por favor, como acon-
teceu?  Os  cães  caíram  um  a  um? 
Como foi?

  – Como disse, os cães caíram 
de  uma  única  vez.  Os  olhos  ficaram 
completamente brancos, e depois caí-
ram todos juntos. Foi algo horrível de 
presenciar. E antes que pergunte, não 
foram apenas os cães da praça, mas 
alguns moradores começaram a gritar 
em suas janelas, e foi aí que toda essa 
imigração começou.

  – Vocês que trabalham com es-
sas  pessoas,  têm  alguma  informação 

sobre por que decidiram deixar o  lo-
cal dessa  forma? De  livre e espontâ-
nea verdade?

 – Bom... – Agora foi a vez da 
mulher tomar a palavra. – Na verdade, 
as informações que temos não podem 
ser chamadas de “verdade absoluta”, 
mas quando despertei com o movimen-
to, fui conversar com ela sobre o que 
estava acontecendo. Por ser uma das 
mais  velhas  daqui,  é  tida  como  uma 
espécie de líder entre eles, não sei bem 
seu nome, mas as pessoas chamam-na 
de “mãe de todos”. Enfim, segundo a 
mãe de todos, despertou com um som 
de  cascos  de  cavalo...  isso  segundos 
antes  do  som.  Presenciou  tudo  que 
aconteceu, e às 03h22 começou a gri-
tar que todos nós precisávamos procu-
rar abrigo bem longe dali. E foi assim 
que aconteceu.

  – Muito obrigado. – Thiago se 
voltou para a câmera. – É, Bocardi... 
Como  pode  ver,  ainda  temos  muito 
que  apurar  por  aqui,  aliás...  – Thia-
go apontou para um lado e pediu para 
registrar. Apareceu novamente o estú-
dio; Bocardi estava de um lado, e na 
tela de cinquenta polegadas apareceu 
uma van e pessoas vestidas com rou-
pas protetoras de contágio. –  Agora 
estamos  presenciando  a  chegada  de 
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um  grupo  de...  aparentemente  cien-
tistas do Instituto Butatan, que prova-
velmente  tentarão  explicar  este  fato, 
afinal, telespectador, infelizmente esse 
mistério não acontece apenas em São 
Paulo. Bocardi?

  –  Obrigado  pelas  informa-
ções,  Thiago,  acompanhe  o  trabalho 
desses profissionais e qualquer coisa, 
por  gentileza,  nos  chame.  – Bocardi 
tomou a tela novamente. – E como 
disse o Thiago,  infelizmente esse fato 
não aconteceu apenas no estado de 
São  Paulo,  mas  em  diversos  estados 
do Brasil, inclusive no exterior. Antes 
de passarmos para outras cidades de 
nosso país, vamos nos informar como 
estão as coisas nos países mais impor-
tantes do mundo. – Bocardi parou ao 
lado da tela de cinquenta polegadas. 
Ela estava dividida em quatro partes, e 
em cada uma delas, os principais cor-
respondentes. – Vamos começar com 
você,  Candice,  como  estão  as  coisas 
por aí, pelos Estados Unidos?

 – Bom dia, Bocardi, e bom dia 
a todos que nos acompanham. Acredito 
que as coisas não estejam tão diferen-
tes quanto no Brasil. Os americanos, 
como os brasileiros, estão sem enten-
der  o  que  levou  à  morte  coletiva  de 
tantos pets e o mais  intrigante,  todos 

no mesmo instante. Alguns religiosos, 
em busca de uma explicação plausível, 
lembraram uma das pragas do Egito, 
onde não somente os primogênitos 
humanos, como também de todos os 
animais, morreriam ao mesmo tempo. 
Claro que tal hipótese divide opiniões, 
contudo, muitos americanos têm bus-
cado auxílio em igrejas e templos por 
acharem  que  é  realmente  algo  vindo 
do céu por causa do som que ouvimos 
por aqui.

 –  Candice,  estou  vendo  um 
grande  movimento  atrás  de  você.  – 
Atrás da correspondente, havia uma 
fila de carros buzinando uns para os 
outros e pessoas caminhando apres-
sadamente. Ao fundo, a Estátua da 
Liberdade. –  Conseguiu  entrevistar 
alguém para entendermos por que es-
tão abandonando suas terras como se 
aguardassem um mega tsunami?

  –  Infelizmente as coisas estão 
bem  complicadas  por  aqui,  Bocardi. 
Os americanos estão mais preocupa-
dos em sair da cidade do que falar a 
respeito. Como podem ver, existe uma 
grande  movimentação  por  aqui.  O 
presidente, John Biden, fez um pro-
nunciamento  às  05h01  pedindo  ao 
povo  que  aguarde  os  cientistas  ana-
lisarem  os  animais  que  haviam  sido 
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recolhidos,  no  entanto, Bocardi,  por 
causa  dos  reflexos  da  pandemia  da 
Covid-19, os americanos mais preca-
vidos  preferiram  ignorar  o  conselho 
do presidente e aguardar pelos resul-
tados em lugares seguros.

  – Se é que temos algum lugar 
seguro  hoje  em  dia,  não  é  mesmo, 
Candice?

  – Isso mesmo, Bocardi. Ainda 
não sabemos o que verdadeiramente 
aconteceu e o que está acontecen-
do  no  planeta,  mas,  além  das  cons-
pirações  religiosas,  temos  também 
aqueles que acreditam que possa ser 
algum  tipo de mutação do vírus que 
atinge apenas animais. E como toda 
e  qualquer  conspiração,  pode  ser 
facilmente  desmontada  com  apenas 
uma  indagação:  um  vírus  devastar, 
sem exceção, a comunidade canina... 
É aceitável, porém,  todos no mesmo 
segundo praticamente?

  –  Obrigado,  Candice.  –  Bo-
cardi voltou a ser destaque na tela e 
os demais correspondentes perma-
neciam aguardando sua chamada. 
–  Realmente  é  uma  explicação  que 
todos  nós  aguardamos.  E  enquanto 
isso, vamos ver como as coisas estão 
lá pelo lado da Europa. Cecília, bom 
dia, como estão as coisas por aí?

 – Bom dia, Bocardi e a todos 
que nos assistem e acompanham nos-
so plantão. – Cecilia recebeu destaque 
na tela. Ela estava em um estúdio. – As 
coisas por aqui seguem da mesma for-
ma que nas demais partes do mundo. 
Os londrinos simplesmente estão dei-
xando suas casas praticamente com as 
roupas do corpo. Entre tantas conspi-
rações, por aqui, muito se fala a res-
peito de um ataque russo com armas 
químicas, já que o Reino Unido ficou 
ao  lado  de  Volodymyr  Zelensky.  No 
entanto, a  Inteligência britânica des-
cartou tal possibilidade, afinal, os paí-
ses que apoiaram a Rússia, e inclusive 
a Rússia, sofrem com o mesmo acon-
tecimento.  Nosso  outro  profissional, 
Rodrigo, está em campo, e neste mo-
mento nos chama da frente do Castelo 
de Buckingham. É com você, Rodrigo.

  – Obrigado, Cecília,  bom  dia 
a todos que nos acompanham em mais 
um  momento  delicado  para  a  histó-
ria de nosso tempo. Aqui, na frente 
do castelo, uma manifestação de lon-
drinos exige respostas da rainha, en-
tretanto, como nos demais países do 
mundo, pouco se sabe o que causou tal 
acontecimento. – Enquanto o jornalis-
ta falava a respeito dos fatos, o câmera 
fazia uma tomada na frente do castelo, 
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as pessoas gritando desesperadas, os 
policiais reforçando a segurança do 
local. –  A  rainha  Elizabeth  também 
se manifestou  em  rede  nacional  pela 
madrugada. Às 6h01 da manhã, pediu 
aos súditos que permanecessem em 
suas residências, e juntamente com os 
políticos,  decretaram  lockdown,  po-
rém, como podem ver, os ingleses tam-
bém não aceitaram o posicionamento 
da  rainha,  e  muito  menos  do  parla-
mento. E por enquanto é o que temos 
de informações por aqui, Cecília, mas 
ficaremos de plantão e qualquer novi-
dade, voltaremos a chamar.

  – Obrigada, Rodrigo. – Cecília 
virou-se para sua câmera e ganhou a 
tela novamente. – Segundo nosso cor-
respondente,  o  Papa  Francisco  está 
agora falando a respeito dos aconteci-
mentos que assolam o mundo. Vamos 
conferir. O que tem de informações 
para nós, Ilze?

  – Bom dia, Cecília, bom dia a 
todos que nos assistem. O Papa Fran-
cisco, mediante aos fatos e tantos co-
mentários  pelas  redes  sociais  sobre 
Apocalipse,  fim  do  mundo,  entre  ou-
tras  teorias  bíblicas,  decidiu  se  pro-
nunciar  na  busca  pela  paz  em  todos 
os  corações  aflitos.  Segundo  pessoas 
próximas, o Papa Francisco mencio-

nou  a  necessidade  de  termos  calma 
mediante a hecatombes como esta. E 
agora, o Papa Francisco está em sua 
janela para realizar o pronunciamen-
to. Vamos ouvir.

  A  praça  da  catedral  estava 
repleta de fiéis que buscavam por res-
postas sobre o fato e uma luz sobre o 
que fazer em um momento tão bizar-
ro  para  o  mundo.  Enquanto  o  Papa 
Francisco  falava e gesticulava apon-
tando para os céus, a multidão perma-
necia em silêncio. Ao fazer o sinal da 
cruz na direção de  todos os fiéis, um 
‘amém’ em uníssono foi pronunciado. 
A câmera voltou para Ilze.

 – Eis o pronunciamento do 
Papa Francisco. Resumindo, o que foi 
dito  pelo  nosso  pontífice  foi  um ape-
lo para permanecermos em oração e 
tentarmos de todas as formas acalmar 
nossos corações, pois é diante do de-
sespero que perdemos completamente 
nosso senso de direção. Lamentou o 
número de mortos pela  terceira onda 
de Covid-19 e lembrou da necessida-
de  de  rezarmos  pela  Ucrânia  e  pela 
Rússia, que agora lutam para reergue-
rem suas cidades destruídas por um 
ato tão sem sentido como uma guerra 
em plena era digital. Cecília?
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  – Muito obrigado pelas  infor-
mações. Bocardi?

 – Realmente, acho que só com 
muita oração mesmo – comentou o ân-
cora do jornal com pesar. – Muito obri-
gado  pelas  informações,  e  qualquer 
novidade por aí, nos chame. – Cecília 
assentiu e a tela do estúdio ficou escu-
ra novamente. – E  agora,  vamos  ver 
como estão as coisas por aqui em nos-
so país. – Na tela ao lado de Bocardi, 
surgiu uma bela mulher de pele more-
na. – Bom dia, Aline, como os mineiros 
estão se portando com esses eventos 
inexplicáveis?

  – Por  aqui  as  coisas  não  po-
deriam estar diferentes do restante do 
mundo. Os mineiros despertaram nes-
sa manhã de sexta-feira com a triste 
visão da morte de seus queridos cães. 
Ong’s  de  Proteção  aos  Animais,  en-
tre outras, estão se mobilizando para 
remover todos os corpos dos cães de 
rua. É um trabalho árduo para eles e 
também para os donos que precisam 
dar  um  fim  decente  para  seus  bichi-
nhos tão queridos. Os demais habi-
tantes do estado estão alarmados, mas 
são  poucos  que  estão  se  deslocando 
pelas rodovias do estado.

  –  Desculpe  interromper,  Ali-
ne – disse Rodrigo, que apareceu em 

cena. Aline ficou apenas no monitor de 
cinquenta polegadas. – Você falou em 
habitantes alarmados e se deslocando 
pelas rodovias, mas... É uma tentativa 
desesperada  e  nula  de  buscar  prote-
ção,  afinal...  – Bocardi olhou para a 
câmera principal e continuou, como 
se estivesse falando com o público. – 
Isso não está acontecendo apenas em 
São Paulo ou no Brasil. Pelo que vi-
mos, acontece no mundo inteiro, e isso 
torna a situação ainda mais intrigante 
ao mesmo tempo. 

  – Isso mesmo, Bocardi – emen-
dou Aline. – O governador da cidade, 
Romeu  Zema  Neto,  em  comunicado 
pela  emissora  regional,  pediu  para 
a  população  que  permanecessem  em 
suas  residências  até  os  órgãos  res-
ponsáveis  conseguirem  explicações 
plausíveis para este estranho aconte-
cimento. Além disso, chamou atenção 
para  a  necessidade  de  aguardarmos, 
afinal, o problema não é exclusivo de 
nenhuma região.

  – Obrigado pelas informações, 
Aline – disse Bocardi olhando para o 
notebook  à sua frente. – Mas neste 
momento, Brasília nos  chama. Quais 
informações tem para nós, Heraldo?

 – Bom dia, Bocardi, bom dia 
especialmente a você, que nos acom-
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panha todos os dias e também em mo-
mentos  tão  delicados.  – Heraldo to-
mou toda tela. – E aqui em Brasília as 
coisas não poderiam ser diferentes. O 
presidente, em seu segundo mandato, 
convocou uma reunião de emergência 
com as Forças Armadas, acreditando 
que se trata de uma arma química su-
persônica  desenvolvida  com  o  único 
intuito de retaliar os países que fica-
ram  ao  lado  dos  ucranianos. Apesar 
dos protestos e declarações de outros 
parlamentares, o presidente manteve-
-se  irredutível  quanto  à  necessidade 
de mantermos a ordem nesse novo mo-
mento delicado de seu mandato. Como 
sempre, o líder do país preferiu, mais 
uma vez, caminhar contra a opinião 
mundial, e ainda ordenou aos garis e 
à  zoonose  que  recolhessem  todos  os 
animais  encontrados  e  que  levassem 
aos  crematórios  mais  próximos  para 
evitar  que  o  vírus  se  espalhasse.  O 
presidente ainda fez menção à pande-
mia dizendo que uma “gripezinha” já 
foi suficiente.

  – Infelizmente, mais uma vez, o 
líder do país minimiza aquilo que des-
conhece.

  –  Pois  é,  Bocardi  –  respon-
deu Heraldo. – Só nos resta torcer 
para que não apareçam novas CPIs e 

investigações como aconteceram no 
auge da Covid-19.

 – Bom... Vamos torcer. Muito 
obrigado, Heraldo.  – Bocardi voltou 
sua atenção para a câmera. Ele olhou 
para a tela de seu notebook e incli-
nou-se como se não acreditasse no 
que seus olhos liam. Franziu o cenho 
e levou uma das mãos ao ouvido, pa-
recendo atento para alguma informa-
ção. – Acaba  de  chegar  informações 
extremamente importantes que podem 
ter alguma relação com esses eventos 
que estão assolando nosso planeta. E 
para falar a respeito... Candice? Algu-
ma nova informação a respeito?

 – Sim, Bocardi. Acabamos de 
ser informados que o satélite LandSat 
8, o mesmo utilizado pelo Google para 
realizar  seu mapeamento,  captou  um 
estranho comportamento nos agrogli-
fos espalhados pelo planeta. Segundo 
a NASA, os desenhos começaram a 
emitir um diminuto brilho que só pode 
ser  visto  do  espaço.  A  Inteligência 
Americana enviou um grupo de cien-
tistas até um desses sinais para averi-
guar e tentar compreender o que po...

 Subitamente um som grave se 
fez ouvir em todo mundo. Foi breve, 
mas o suficiente para fazer com que 
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todas as pessoas do planeta levassem 
suas mãos aos ouvidos para protegê-
-los. Assim que o som se dissipou, 
Candice olhou para os lados, parecia 
assustada e sem entender o que esta-
va acontecendo quando, inesperada e 
inexplicavelmente, um som de ferro 
sendo retorcido se fez ouvir. Todos os 
americanos que estavam por perto co-
meçaram a olhar para os lados como 
se buscassem a origem daquele som 
aterrador. 

 O cinegrafista, como todos, 
buscava a origem; foi quando perce-
beu movimentos vindo da Liberty  Is-
land. Candice olhou para traz e não 
acreditou no que estava presenciando. 
Ela correu em direção à Estátua e seu 
cinegrafista acompanhou.

 – Bocardi? Você está vendo o 
que está acontecendo?

 – Sim. – Bocardi dividiu a 
tela com Candice e com a Estátua da 
Liberdade, que olhava para os lados 
como se estivesse escolhendo para 
onde ir. – Vendo e não acreditando... 
Será que isso não faz parte de algum 
filme de ficção científica ou de algum 
outro artista que se inspirou na Guer-
ra dos Mundos, narrada no rádio em 
1938 por Orson Welles?

  –  Se  for  algo da Sétima Arte, 
Bocardi, sem dúvida alguma é um dos 
piores  filmes  apocalípticos  já  produ-
zidos. Veja! – Candice apontou para a 
estátua que descia lentamente de sua 
ilha. –  Impossível!  – As pessoas que 
presenciavam tal fato estavam tão atô-
nitas que sequer pensaram em correr, 
ideia que só ocorreu quando as ondas 
começaram a invadir as ruas, confor-
me a enorme estátua se aproximava da 
cidade.

 – Candice? – chamou Bocardi, 
mas a repórter não respondeu. – Caso 
consigam contato com ela, por gentile-
za. Enquanto isso, estamos com outro 
repórter nos Estados Unidos e, segun-
do ele, as cabeças do Monte Rushmore 
ganharam  vida  e  se movem  como  se 
tentassem, de alguma forma, se liber-
tar da rocha. – Bocardi levou uma das 
mãos ao ouvido novamente. Franziu o 
cenho e, logo em seguida, arregalou 
os olhos. – Bem... — começou ele sem 
saber exatamente o que dizer. — Se-
gundo  nossos  repórteres  espalhados 
pelo Brasil e pelo mundo, esse evento 
também está acontecendo ao mesmo 
tempo  em  todas  as  partes  do  plane-
ta. – Bocardi olhou para a produção e 
disse: – Conseguem colocar algumas 
imagens no telão? – Uma voz abafada 
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confirmou. – Ótimo... Vamos começar 
com Thiago, que me chamou primeiro. 
O que está acontecendo por aí, Thiago?

  – Todos aqui estamos estarre-
cidos com o que presenciamos, Bocar-
di. Filme as marcas no chão, por favor, 
Alfredo. – O cinegrafista fez conforme 
solicitado. No concreto da praça ha-
via diversos buracos subsequentes. – 
Esses buracos, Bocardi, na verdade, 
são pegadas.

  – Pegadas?

  – Sim. Vou pedir para o Alfre-
do inserir a imagem que conseguimos 
captar do momento do ocorrido, e já 
aviso:  as  imagens  a  seguir  são  tão 
misteriosas quanto o que aconteceu 
com a Estátua da Liberdade.

  Na  tela  apareceu  apenas  a 
praça. Thiago estava ao redor, obser-
vando  em  busca  de  algum  furo.  Foi 
então que ouviu um barulho de pedra 
se quebrando e, logo em seguida, Du-
que de Caxias e seu cavalo aterrissan-
do no chão com um forte estrondo, e 
saindo  galopando  pela  Avenida  Rio 
Branco destruindo carros, motos e até 
mesmo casas, estabelecimentos e pré-
dios. 

 – Dá para acreditar em algo 
assim, Bocardi?

  – Olha, Thiago, se me contas-
sem, talvez não acreditaria, porém, te-
mos um vídeo que é a prova cabal que 
algo muito estranho está acontecendo. 
– Ele levou uma das mãos ao ouvido 
novamente. – Ok,  Thiago.  Segura  as 
pontas por aí que  já volto com você. 
Cecília?  Nos  atualize  sobre  os  fatos 
ocorridos no Reino Unido.

  – Por aqui as coisas não estão 
tão diferentes quanto por aí, Bocardi. 
– Cecília parecia nervosa, aflita. – Pe-
las  informações que  foram passadas, 
todos os grandes monumentos ao  re-
dor  do  mundo  simplesmente  ganha-
ram vida. Aqui no Reino Unido, em 
frente  ao  Palácio,  as  estátuas  come-
çaram a pular de seus pedestais. Ab-
sorta,  a multidão que  se manifestava 
diante dos portões do Castelo ficaram 
sem saber o que fazer, pelo menos até 
o momento da primeira estátua cor-
rer na direção da multidão e pisar em 
alguns  manifestantes.  Nossas  câme-
ras  registraram o momento, mas  são 
imagens chocantes demais para serem 
exibidas.

 – Acredito – disse Bocardi, 
apoiado em sua bancada. – Eu bem 
gostaria que fosse alguma pegadinha 
de  algum  estúdio  cinematográfico, 
mas  infelizmente...  –  Rodrigo se vi-
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rou para sua câmera. – Em nosso país, 
contamos  com  registros  semelhantes. 
O  Cristo  Redentor  simplesmente  fe-
chou os braços e desceu o Corcovado. 
Como  aconteceu  em  São  Paulo  e  na 
Inglaterra, o nosso Cristo saiu cami-
nhando, deixando um rastro de des-
truição  e  terror.  Cecília?  –  Bocardi 
se voltou para a tela ao lado, contudo, 
não havia apenas a Cecília aguardando 
sua chamada, mas outros correspon-
dentes. – Alguma das Inteligências do 
Continente Europeu  já  se manifestou 
a respeito de uma possível explicação 
para esse evento?

 – Ainda não temos nenhuma 
informação concreta sobre o assunto, 
Bocardi, apenas especulações. Alguns 
acreditam  que  esses  últimos  eventos 
estão  interligados  de  alguma  forma, 
entretanto,  não  conseguiram  desco-
brir como exatamente podem estar co-
ligados. 

  – Candice? E nos Estados Uni-
dos, alguma tentativa?

 –  Até o momento, nenhuma 
tentativa, Bocardi. Na verdade, por 
aqui, as pessoas estão mais preocu-
padas em se manterem distantes de 
qualquer  tipo  de monumento. Muitos 
americanos  estão  buscando  abrigos 

em  regiões  inóspitas  como no Grand 
Canyon ou até mesmo no deserto. Mas 
o momento mais  indescritível  e  alar-
mante, sem dúvida, foi quando a está-
tua de Abraham Lincoln se levantou e 
saiu destruindo tudo em seu caminho. 
As autoridades não sabem o que fazer. 
John Biden acionou as Forças Arma-
das, entretanto, os projéteis dispara-
dos simplesmente ricochetearam.

  – E ainda são indestrutíveis?

 – É o que está parecendo, Bo-
cardi.

 – E quanto à América Latina. 
Ariel? Quais são suas informações?

  – Por aqui as coisas estão mais 
tensas ainda. No Chile, terremotos de 
magnitude variada estão sendo regis-
trados a todo momento. Agora, sobre 
estátuas,  nossa  equipe  sobrevoou  al-
gumas  regiões próximas e,  como nas 
demais partes do mundo, todas ganha-
ram vida, inclusive os Moais que, como 
muitos acreditavam, contavam com a 
parte de seus corpos enterradas. Ou-
tro  detalhe  importante... — Ariel pe-
gou seu celular e continuou: – Acabei 
de  receber  uma  solicitação  enviada 
pela ONU para todos os países. Lerei 
para vocês: ‘Caros cidadãos de todas 
as nações. Sabemos da peculiaridade 
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desta nova crise, temos consciência de 
sua  letalidade,  no  entanto,  pedimos 
encarecidamente que tenham bom 
senso e busquem o local mais seguro 
até entendermos o que está acontecen-
do. Por mais difícil que seja, precisa-
mos manter a calma e permanecer na 
segurança de nossos lares.’. Esse é o 
comunicado que está sendo repassa-
do para todas as nações, reforçando: 
precisamos ficar em casa até as auto-
ridades descobrirem de fato o que está 
acontecen... – Subitamente, o local em 
que estava Ariel começou a tremer. O 
repórter ficou olhando para os lados, 
assustado. Livros começaram a cair, 
na sequência a estante que estava logo 
atrás, inclusive uma luminária que es-
tava sobre sua mesa. O inesperado tre-
mor parou depois de quinze segundos. 
E quando Ariel parecia que iria falar 
alguma coisa, sua tela congelou.  

 – Perdemos  o  contato  com 
Ariel  – disse Bocardi, que parecia se 
recompor. –  Tentaremos  fazer  novo 
contato assim que nossos equipamen-
tos estiverem operantes novamente. 
– Ele olhou para outra câmera. – Pe-
las informações que estou recebendo, 
esse tremor não aconteceu apenas em 
um determinado local, mas em todo o 
mundo, o que torna o fato ainda mais 
preocupante, no entanto, por sorte do 
destino, foi um pequeno abalo sísmico, 

nada que realmente pudesse compro-
meter estruturas, entre outros. – Bo-
cardi levou uma das mãos ao ouvido 
novamente. E na tela ao lado, aparecia 
a imagem de Candice, correspondente 
americana.

 –  Candice? Alguma  novidade 
a respeito desse tremor?

 – Não somente do tremor, Bo-
cardi, como também de todos os even-
tos que estamos presenciando até o 
momento. O presidente dos Estados 
Unidos, John Biden, há poucos ins-
tantes fez um pronunciamento para 
os americanos e para o mundo. Nesse 
pronunciamento, Bocardi, John Biden 
informou  que  a  NASA  e  a  Inteligên-
cia  Americana  estavam  trabalhando 
em conjunto com a Área 51, que mo-
nitorando  o  planeta  pelos  satélites, 
percebeu que o brilho amarelado das 
pedras é o mesmo que vimos mais 
cedo nos agroglifos. Além disso, esse 
mesmo brilho foi observado pelo saté-
lite Explorer 1 na região do Triângulo 
das Bermudas, um pouco antes das es-
tátuas começarem a se movimentar e 
os tremores se iniciarem. Apesar dos 
esclarecimentos, ainda existem outras 
informações,  porém,  essas  não-ofi-
ciais. Esse mesmo brilho foi e é obser-
vado em um dos maiores cometas já 
descobertos:  Bernardinelli-Bernstein. 
Apesar do cometa estar em nossa dire-
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ção, não há possibilidade de colisão, 
porém, os novos acontecimentos e a 
peculiaridade do brilho amarelado in-
dicam alguma ligação. Entretanto, até 
o momento é desconhecido, mas todas 
as estátuas rumam para o mesmo lu-
gar: para o Triângulo das Bermudas, 
e o porquê também é desconhecido.

 Bocardi surgiu na tela nova-
mente. Atrás de si, a Marginal Pinhei-
ros estava com foco de incêndio, sinais 
de manifestações. O âncora parecia 
abalado com as informações e sequer 
percebera que estava no ar. Quando 
percebeu, ergueu a cabeça e aprumou 
os óculos em seu rosto, e quando es-
tava prestes a falar, um novo tremor, 
mais forte que o anterior. Na tela, Bo-
cardi olhava para os lados e se prote-
geu quando a janela às suas costas se 
espatifou, exatamente no mesmo mo-
mento em que a televisão de cinquenta 
polegadas veio ao chão. 

 E de repente, a televisão apa-
gou.

*

 Bernardo olhou para sua es-
posa, que continuava ao seu lado na 
cama. Apontou o controle remoto e, 
ao trocar de canal, constatou que todos 
estavam fora do ar. Desligou a televi-
são e sua esposa perguntou:

 – O que vamos fazer?

 Bernardo não respondeu pron-
tamente. Colocou os óculos e observou 
o pedaço de papel que estava em sua 
mão. Logo em seguida, pegou a Bíblia 
que estava sobre sua mesinha de ca-
beceira e começou a folheá-la rapida-
mente. Sua esposa apenas observava, 
estranhando seu comportamento.

 – Ber? Você está bem? O que 
vamos fazer? Ficar ou tentar a sorte?

 Bernardo não respondeu. Pas-
sou o indicador sobre a Bíblia como 
se estivesse lendo. Logo em seguida, 
mordeu o lábio inferior, visivelmente 
apreensivo.

 – Não há nada para ser feito, 
querida – respondeu, com uma voz 
baixa e triste. – Ele passou a Bíblia 
para a esposa.

 – Por que me deu isso?

 – A resposta sobre o que pode-
ríamos fazer. Sabia que aquelas horas 
quebradas tinham alguma coisa rela-
cionada... Nenhum jornal faria algo 
assim.

 – Devemos rezar? É isso?

 – Não... Não temos nem tempo 
para isso. – Bernardo respirou fundo 
mais uma vez, inclinou-se na direção 
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de sua mesinha, abriu a gaveta e reti-
rou um maço de cigarros amassado e 
aparentemente esquecido por ali.

 – Não acredito... Depois de 
tanto tempo... Quer realmente fazer 
isso? Lembra-se do que o médico dis-
se a respeito de voltar a fumar?

 – Lembro e agradeço por você 
lembrar todos os dias, mas cansei de 
sentir saudade e vontade. Como tenho 
certeza de que não terei uma vida lon-
ga, não vou me privar de alguns praze-
res. Leia o que indiquei!

 – Não me recordo mais. É para 
ler o quê?

 Bernardo pegou a Bíblia da 
mão da mulher. Folheou e depois en-
tregou.

 – Livro das Revelações, capí-
tulo 3, versículo 3. 

 – Lembra-te, pois, do que tens 
recebido e ouvido, e guarda-o, e arre-
pende-te. E, se não vigiares, virei so-
bre ti como um ladrão, e não saberás 
a que hora sobre ti virei.

N.R.: Os nomes  contidos neste  conto  são de pro-
fissionais reais que admiro e acompanho todas as 
manhãs  em  meu  noticiário  matinal,  portanto,  é 
uma homenagem. Agradecimento ao amigo Walter 
Cavalcanti pela ideia do ótimo título.
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Francisco de Almeida bateu seu 
ponto à meia-noite, como sem-
pre. Iniciava mais um turno de 

trabalho como agente operacional do 
metrô da cidade. Já acostumara com 
o turno noturno, afinal, onze anos no 
ramo, estava mais do que habituado a 
trocar o dia pela noite. Era uma noite 
atípica, estava extremamente apreen-
sivo, pois sua mulher, Magali, desco-
briu em seu celular algumas conversas 
quentes com sua vizinha, Nicoly. O 
agravante? Nicoly tinha 16 anos.

Depois de horas de brigas in-
fernais entre o casal, tudo já estava 
sacramentado: Francisco iria deixar 
o apartamento, pegar o que lhe cabia 
e desaparecer da vida de Magali para 
sempre. “Vinte e dois anos de casa-
mento jogados no lixo”, a frase da es-
posa não deixava seus pensamentos. 
Seria uma noite de cão.

— Fala, Chico, mais uma noite, 
amigão! — disse Artur, seu compa-
nheiro de ronda dos túneis. Um rapaz 

loiro, olhos azuis, extremamente edu-
cado. Tinha em Francisco a figura de 
um pai. Havia perdido o seu num in-
cêndio. Más línguas diriam que fora 
suicídio. Bom, pessoas falam demais.

— Pois é, garoto, mais uma noi-
te. Hoje vai ser complicado de traba-
lhar, o doutor Alexandre vai supervi-
sionar a ronda. O pessoal lá de cima já 
mandou o recado.

— O senhor tá brincando, né?

— Não, garoto, hoje vamos 
passear com a chefia. — Franciso ar-
rumou a camisa para dentro da calça, 
uniforme como sempre bem cuidado, 
gentileza de sua futura ex-esposa. Se 
perguntava se a maldita putinha da 
Nicoly saberia passar roupa. Enfim, 
colocou a botina de bico de ferro, pe-
gou seu capacete e foi juntamente com 
Artur para o início da estação B, onde 
iriam se encontrar com o gerente ope-
racional Alexandre Barros.

Alexandre assumiu o cargo há 

O ÚLTIMO NÍVEL
João Vitor Martins
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dois meses, e como todo profissio-
nal que ganha uma promoção, queria 
mostrar serviço. Engenheiro formado 
há pouco tempo, assumira a adminis-
tração de todas as conexões que envol-
viam o complexo norte do metrô da 
cidade. Era uma farta porção de toda a 
operação, que começava na movimen-
tada estação B.

Já fazia algum tempo que os tú-
neis daquele canto da cidade não eram 
vistoriados, de modo que uma excursão 
avaliativa seria prioridade para o novo 
e promissor Gerente Operacional.

Meia-noite e quinze os dois ope-
radores, Artur e Francisco, chegaram 
na estação B para encontrar-se com 
Alexandre. Como bom chefe, fez os 
dois homens aguardarem sentados no 
banco da estação por aproximadamen-
te 40 minutos.

— Boa noite, senhores! — cum-
primentou Alexandre com aparente 
frieza, arrumando seus sedosos cabe-
los castanhos e alinhando seus óculos 
que pareciam tortos. Trazia um sem-
blante de quem acabara de sair do 
aconchego do lar e da família. Era cla-
ro como a luz que o homem estava ali 
a contragosto.

— Boa noite, doutor! — respon-

deu Francisco sentindo o ciático, men-
sagem dos seus quase quarenta e cinco 
anos. Artur apenas acenou com a cabe-
ça, querendo logo começar a vistoria 
para o tempo passar depressa. Era in-
quieto e odiava esperar. Jovens sempre 
com sua pressa para não fazer nada.

— Senhor Francisco, já que o se-
nhor é o mais experiente aqui nas cone-
xões, me mostre no mapa quais são os 
locais mais críticos. Não vamos perder 
tempo, precisamos fazer um relatório 
preliminar para ontem! — Olhou mais 
uma vez para os outros dois homens. 
— Não esqueçam os EPIs!

— Doutor, acredito que a parte 
mais alarmante entre os túneis é o pa-
vimento à esquerda da ala de máqui-
nas. Podemos começar por lá. — E 
assim, orientados pelo mapa que Ale-
xandre trazia em mãos, os três homens 
começaram a andar rumo aos túneis à 
esquerda do trilho central.

Caminharam por volta de duzen-
tos metros túneis adentro. A luminosi-
dade era fraca, o ar rarefeito, o cheiro 
de mofo e umidade tomava conta do 
ambiente. Chegaram até a ala das má-
quinas. Enormes armários de eletrici-
dade e cabeamentos mais grossos do 
que uma sucuri permeavam o lugar.
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Analisaram tudo de ponta a pon-
ta. Lâmpadas queimadas, cabeamento 
velho e desencapado, centrais danifi-
cadas. Mediram cada metro cúbico do 
pavimento procurando alguma coisa 
fora dos conformes. Para surpresa do 
gerente Alexandre, aparentemente não 
havia muitas avarias, nada que interfe-
risse nas questões operacionais, apesar 
de ouvir falar que o seu antecessor não 
se importava muito com as normas.

Continuaram o percurso, sempre 
verificando as condições dos túneis, 
procurando algum problema relevan-
te, e o que encontraram eram somente 
os ratos. Pequenos monstros noturnos 
que traziam um olhar curioso para a 
luz das lanternas dos três trabalhado-
res. Lá se foram mais ou menos duas 
horas de vistoria. O “Doutor” Alexan-
dre realmente prezava pela produtivi-
dade. Artur não aguentava as dores nas 
pernas e Francisco sentia suas costas, 
porém, o que mais pesava mesmo era 
a sua consciência. “Jesus,  a  filha  da 
puta  só  tem 16 anos, maldita cabeça 
de baixo”, remoía o velho operador. 
Estava totalmente disperso do traba-
lho, agindo mecanicamente. Contudo, 
já ofegante e reparando no explícito 
cansaço do seu companheiro Artur, 
disse educadamente:

— Doutor Alexandre, não me 
leve a mal, sei que o senhor precisa fa-
zer o relatório para a central o quanto 
antes, mas podemos dar uma parada? 
O garoto tá meio cansado. — Tirou o 
capacete de proteção e passou uma das 
mãos em seus cabelos grisalhos que 
estavam molhados de suor. — Confes-
so que estou meio dolorido da cami-
nhada também.

Alexandre estava imerso no 
mapa, tanto que quase não reparou no 
que Francisco dizia, porém, notou que 
os dois pararam de andar.

— O que foi?

— Podemos parar um pouco? — 
insistiu Francisco.

— Certo, vamos dar uma pausa, 
preciso analisar essas conexões aqui. 
— Alexandre deu de ombros para os 
outros dois e continuou fazendo a lei-
tura do mapa do metrô.

Artur sentou na estrutura de con-
creto mais próxima, tirou um chocolate 
do bolso e começou a comer, ignorando 
a presença dos ratos que o observavam, 
que pareciam hipnotizados. Francisco 
sentou-se ao seu lado. Ofegava, estava 
acima do peso, sua transpiração molha-
ra o uniforme cinza.
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— E aí, o que achou do rapaz? 
— Sinalizou Francisco com a cabeça 
em direção ao gerente.

— Um porre, seu Chico, xarope 
de marca maior, será que fica muito 
tempo?

— Se ficar, pelo menos vou per-
der peso de tanto andar nessa porcaria de 
buraco, vamos virar minhocas, menino!

Os dois sorriram. Alexandre, 
percebendo o riso dos dois acompa-
nhantes, logo pensou que provavel-
mente não estava agradando aos fun-
cionários. Para ele era indiferente, não 
estava ali para ganhar fãs. Precisava 
fazer seu trabalho, e o mais rápido 
possível.

— Senhor Francisco, notei uma 
ala aqui que aparentemente faz parte 
do projeto inicial, mas pelo que enten-
di, não tem nenhuma conexão, sabe 
me dizer o por quê?

Francisco levantou-se rapida-
mente e olhou o ponto no mapa que 
Alexandre apontava.

— Ah! Esse é o setor C, doutor. 
O último nível, não tem operação aí 
não! Só terra e pedra, desde os tem-
pos da criação. — Francisco sorriu 
desconcertado ao perceber que seu in-

terlocutor simplesmente ignorou sua 
sagaz observação.

— Precisamos conferir, faz par-
te da nossa operação e, na teoria, pelo 
menos era para ter uma abertura para 
futuras obras.

— Mas se o senhor reparar, 
provavelmente é um buraco, vamos 
descer no mínimo mais uns trezentos 
metros, pode ter risco de desmorona-
mento. É terra pura!

— Então vamos averiguar, e se 
tudo estiver adequado, podemos co-
locar concreto e ampliar o projeto — 
respondeu diretamente Alexandre, pe-
gando o rádio para chamar o carro de 
apoio.

O que nosso jovem e proativo 
gerente não sabia era que o dito setor 
C foi grande motivo de discussões na 
hierarquia dentro da empresa que ad-
ministrava os metrôs, das empreiteiras 
e da prefeitura. O antecessor de Ale-
xandre, Olímpio Salazar, era enfático: 
“Não  podemos  mexer  nessa  região, 
não há necessidade de ampliar o pro-
jeto nesse setor”. Como o homem era 
extremamente influente e dispunha 
de um bom trabalho na administração 
operacional, nunca foi questionado so-
bre os motivos de não se trabalhar na-
quela área específica dos túneis.
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O rádio não respondia, somen-
te emitia estática. Era provável que 
o motivo seria a distância que o trio 
percorreu desbravando os túneis sub-
jacentes às linhas dos trens, que já não 
eram ouvidos e sentidos com tanta fre-
quência. Afinal, era alta madrugada, o 
que ocasionava a diminuição de linhas 
ativas.

— Bom, não tenho resposta do 
suporte, vamos lá dar uma olhada, pre-
ciso ver a situação do local, vamos, 
pessoal — intimou o gerente Alexan-
dre aos dois companheiros de vistoria.

Continuaram o percurso rumo 
ao setor C. À medida que andavam, 
as luzes pelos túneis se encontravam 
cada vez mais esparsas. Vários metros 
dos túneis eram totalmente escuros, 
tornando possível a visão somente 
com as luzes das lanternas que os três 
homens traziam consigo. O ar mais ra-
refeito dificultava a respiração e o frio 
aumentava a cada passo.

— Pelo jeito ninguém vinha 
aqui há muito tempo, Chico, tá sen-
tindo esse cheiro? — perguntou Artur 
quase vomitando com o odor nausean-
te de ovo podre. — Esse cheiro não é 
normal.

— Enxofre! — disse Alexandre. 
— Como isso é possível?

— O pessoal cavou bastante 
fundo por aqui, doutor.

— Tão fundo assim, seu Fran-
cisco? A ponto de encontrar cavernas 
vulcânicas?

— Vulcão, doutor? — disse 
apreensivo Artur. — Tem um vulcão 
aqui?

— Não, Artur, olhe ao nosso re-
dor, o túnel foi construído, tem concre-
to nas paredes. Esse cheiro é bem pe-
culiar num ambiente desses. Deve ter 
alguma coisa errada aqui, algum duto 
com problemas, acúmulo de lixo, sei 
lá! — Alexandre iluminava todos os 
lados com a lanterna e olhava atenta-
mente enquanto falava para os outros 
dois. — Seu Francisco, acredito que 
em mais uns dez minutos de caminha-
da chegamos no setor C, e aí fazemos 
nosso relatório e vamos embora.

— Certo, doutor, estou com o 
senhor!

À medida em que os homens 
continuavam a caminhar, o frio au-
mentava, tanto que começavam a sen-
tir seus corpos doloridos e os dentes 
baterem. Ao mesmo tempo, tudo pa-
recia ficar mais apertado, mais claus-
trofóbico ao redor. Estavam cada vez 
mais espremidos numa escuridão tão 
forte que parecia ser possível tocá-la. 
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As luzes das lanternas não ajudavam 
muito, mostravam somente o chão de 
pedra embaixo e concreto em cima, o 
que parecia um túnel incompleto. O 
ambiente parecia mais hostil a cada 
passo e a direção cada vez mais des-
conhecida.

— É para ser aqui, seu Chico! — 
disse Alexandre iluminando o mapa 
que segurava com sua mão trêmula.

— Não tem nada aqui, doutor, 
acho que já dá pra terminar o relató-
rio! O senhor não acha melhor voltar-
mos? Estamos muito afastados, po-
demos pedir para a equipe do dia vir 
com material de apoio. — Francisco 
dava sinais de fadiga, suas costas co-
meçavam a castigá-lo cada vez mais, 
uma dor cortante e que queimava ao 
mesmo tempo. Estava com dificuldade 
em respirar, o frio era agora quase in-
suportável.

Artur não aguentou o odor, co-
meçou a vomitar o chocolate apetitoso 
de horas atrás, e ajoelhou-se tossindo e 
expelindo sua guloseima.

— Não dá mais, doutor Alexan-
dre, por favor, vamos voltar!

Alexandre deu mais uma volta 
com a luz da lanterna para identificar 

qualquer coisa importante para seu re-
latório. E assim, encontrou algo:

— Olhem, ali! — disse apontan-
do para uma estrutura de metal pecu-
liar e totalmente alienígena ao ambien-
te em que se encontrava. Nela havia 
um escrito gravado:

PORTA VITAE

 — Que coisa é essa? — inda-
gou Francisco ao se deparar com a es-
tranha estrutura.

— Isso é… Isso é latim! — es-
pantou-se Alexandre. — O que diabos 
é isso? Vamos chegar mais perto.

Artur não se moveu, estava so-
frendo com a náusea. Começou a tos-
sir incessantemente, simplesmente fi-
cou onde estava tentando se recompor, 
pois o odor horrível de morte infestava 
o recinto. O cheiro naquele momento 
não era algo comparado a ovo podre, 
Artur nunca sentira aquilo e tinha cer-
teza que nenhum ser humano vivo ha-
via experimentado aquela fragrância 
espectral e em certa medida malévola. 
Era notável que o cheiro estava o afe-
tando mais do que aos outros.

Francisco, meio espantado, 
acompanhou Alexandre para perto da 
estrutura; o gerente por sua vez mos-
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trava-se impressionado, aparentava 
estar curioso pelo que havia atrás da 
estrutura, o que se provou quando co-
meçou a procurar por algo ao redor.

— Doutor, o que o senhor está 
procurando? — indagou Francisco ilu-
minando com a lanterna os movimen-
tos do gerente.

— Veja, seu Chico, isso aí pare-
ce uma porta. Com certeza é! PORTA 
VITAE, significa porta da vida.

— E o senhor quer abrir isso?

— Bom, chegamos até aqui, 
Francisco, não chegamos? Obviamente 
deve ter algo aqui que preciso relatar.

Enquanto conversavam, as tos-
ses de Artur aumentavam cada vez 
mais, o que chamou a atenção de Fran-
cisco.

— Hei, garoto! Você está bem, 
tá precisando de ajuda, moleque?

— Chico, não tá dando mais pra 
mim, esse cheiro tá me fazendo muito 
mal, eu não tô legal.

— Doutor, vamos voltar, o me-
nino está passando mal, eu entendo 
que se trata de trabalho aqui. Mas es-
tamos correndo risco aqui, se o senhor 
me entende. Salário nenhum paga nos-

sas vidas, até mesmo a do senhor! Eu 
vou pegar o garoto e vou voltar.

— Seu Chico, o senhor e o Artur 
ainda estão em horário de trabalho. O 
garoto vai ficar bem, me ajude a tentar 
abrir isso aqui. O senhor não está ven-
do a coisa de forma mais abrangente. 
Quando assumi o cargo de gerente, fi-
quei sabendo algumas histórias do se-
nhor Olímpio, que ocupava meu cargo 
antes de mim. Tem coisa suja aqui e 
podemos nos sair bem com isso, con-
segue entender?

— O senhor me desculpe, dou-
tor, mas não estou vendo ganharmos 
nada aqui. O que estou ganhando são 
dores que estão acabando comigo e 
um colega de trabalho passando mal.

— Se vocês dois saírem daqui, 
estão demitidos! Deu pra entender? 
— gritou Alexandre, surpreendendo 
Francisco e Artur. — É coisa rápida, 
e já vamos!

— Calma, Chico, estou me-
lhorando. Só mais um pouco, dá pra 
aguentar! — disse Artur tentando se 
recompor. — Se eu perder esse empre-
go eu tô ferrado, e você sabe disso!

Enquanto o gerente Alexandre 
procurava com pressa alguma forma 
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de abrir aquele estranho compartimen-
to, muitas coisas passavam pela sua 
cabeça: poderia ser uma grande des-
coberta arqueológica, poderia ser algo 
sujo e podre envolvendo a prefeitura 
e a empresa dos metrôs. Poderia ser 
um templo de alguma seita de loucos, 
poderia ser muitas coisas. Mas o que 
estava claro como o dia na mente de 
Alexandre era que ele com certeza 
iria ganhar algo com aquilo. Talvez 
dinheiro, talvez influência, qualquer 
coisa que lhe trouxesse benefícios. 
Isso com certeza o impulsionava ain-
da mais a achar a fechadura da porta 
da vida, e dane-se aqueles serventes 
operacionais, aquilo era algo grande 
demais para simplesmente voltar atrás.

Com cada vez mais pressa de 
sair daquele lugar asqueroso, Francis-
co limitou-se a ajudar o gerente a en-
contrar uma forma de abrir a estrutura. 
Artur, um pouco melhor, logo juntou-
-se aos outros. Após alguns minutos de 
verificação, Francisco achou enormes 
estacas de metal que pareciam prender 
a porta à parede.

— Aqui, doutor, isso que está se-
gurando essa coisa na parede do túnel. 
Com as marretas que temos dá pra ten-
tar arrancar.

— Certo, vamos tentar, pessoal 
— disse Alexandre ainda mais empol-
gado.

Quase uma hora de desgastante 
labuta depois, Artur e Francisco esta-
vam conseguindo arrancar os metais 
presos ao túnel.

BAMM! BAMM! BAMM!

Os metais caíram no chão num 
som encolhido, seco como um martelo 
caindo na grama.

— Pronto, doutor, abrimos a sua 
porta! Agora é só empurrar. Será que o 
senhor pode nos ajudar aqui?

— Claro, seu Chico, vamos lá, 
no três. Um… dois… três!

Os homens com toda a força que 
lhes restara empurraram a porta para 
trás. No começo não conseguiam fazer 
mexer um milímetro. Mas numa se-
gunda tentativa, a porta cedeu e come-
çou a se mover com certa facilidade. 
Devido ao peso da tal estrutura, con-
seguiram apenas uma meia-abertura, 
porém, já proporcionando acesso ao 
outro lado.

Não se via nada, apenas mais es-
curidão. Porém, depois de alguns mi-
nutos, os homens sentiram uma leve 
brisa, um vento mórbido, um cheiro 
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ferroso e antigo. Naquele momento 
não só Artur, mas todos começaram a 
tossir raivosamente. Era um ar pesado, 
um cheiro de merda, um cheiro de car-
ne podre, um cheiro de morte.

“Porta  da  vida”, pensou Fran-
cisco, sofrendo cada vez mais com as 
dores nas costas, tossindo com aquele 
cheiro, seu estômago revirava. Lem-
brou da primeira vez que se deixou le-
var pela cabeça de baixo. Quando foi 
levar o lixo para fora do apartamento e 
mandou uma mensagem para Nicoly, 
para ir vê-lo. Ele sabia que ela iria até 
ele. Afinal, a mesada que ele dava para 
a mãe dela era para isso, já estava tudo 
acertado.

 Francisco sempre pensava 
que estava fazendo um bem. Afinal, a 
Nicoly e sua mãe Julieta não tinham 
onde cair mortas. Viviam de uma pen-
são do falecido pai da garota, dinheiro 
que não dava para pagar nem a compra 
do mês. Então, já que o tio Francisco 
ajudava com as despesas da casa, nada 
melhor do que um carinho, não é mes-
mo? E foi assim a primeira trepada 
com a vizinha de 16 anos. Encostados 
os dois na lixeira do prédio, gozaram 
sentindo o cheiro pestilento dos ali-
mentos podres do condomínio.

 Francisco, entorpecido pelo 
cheiro asqueroso daquele túnel que 
agora adentravam, lembrou-se dessa 
ocasião e viu-se tendo uma ereção. 
Por que estava tendo aqueles pensa-
mentos? Ele se perguntava. Num lugar 
daquele, devia ser o cheiro. Depois 
lembrou-se do primeiro encontro com 
Magali, no parque de diversões mui-
tos anos atrás, quando eram jovens e 
sonhadores; lembrou do seu perfume, 
seu perfume de flores do campo.

 Francisco começou a tossir de 
forma frenética, obrigando-se a parar 
de andar e se apoiar na parede, a tos-
se era persistente e feria sua garganta. 
Sentiu algo sair do seu nariz, passou o 
dedo e com a luz da lanterna notou que 
era sangue.

— Chico, você está bem? — in-
dagou Artur, que também sentia suas 
entranhas se retorcerem.

— Só deixe eu descansar aqui 
um pouco. Meu Deus, que merda de 
lugar é esse?

O túnel onde haviam entrado 
era mais comprimido, o sentimento 
claustrofóbico era intenso. Os homens 
estavam sendo oprimidos pelo pouco 
espaço, mal conseguiam se mover. 
Alexandre começou também a desfa-
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lecer, tamanho era o cheiro decrépito 
que o lugar exalava, era uma sinfonia 
de tosses agonizantes.

Francisco começou a sentir que 
a textura da parede que os cercava 
era estranha, parecia algo gosmento e 
mole, e o mais estranho… parecia pul-
sar.

— Chico, faz tempo que não 
vejo ratos, não escuto o barulho de-
les! — disse Artur, interrompido pela 
tosse.

As luzes das lanternas começa-
ram a piscar de forma quase sinfônica, 
até que depois de algum tempo se apa-
garam.

— Droga, vamos sair daqui, 
Chico, doutor, vamos embora daqui, 
eu não aguento mais! — Artur estava 
entrando em desespero, a tosse au-
mentara, não tinha mais o que vomitar, 
estava com dificuldade para respirar.

Alexandre batia incessante-
mente na sua lanterna, tentando fazê-
-la funcionar novamente. Francisco 
começou a tatear a parede com mais 
atenção, quando enfim o horror lhe in-
vadiu. A luz de sua lanterna retornou e 
o que viu fez com que perdesse o resto 
de forças que ainda tinha. Era carne, 

tudo ao seu redor era carne. Uma ma-
téria que nenhuma mente humana po-
deria descrever.

Logo a lanterna de Alexandre 
funcionara também. O seu terror ex-
pressou-se no seu olhar de espanto 
quando apontou a luz à sua frente.

— QUE PORRA É ESSA???

Eles estavam dentro de algo 
vivo, pulsante e faminto. Artur come-
çou a gritar desesperadamente, per-
cebendo o que pareciam ser veias. O 
chão pulsava como as paredes, o chei-
ro aumentava e uma luz púrpura in-
vadiu o ambiente. Alexandre soltou a 
lanterna e começou a sentir-se atraído 
pelo clarão.

— Doutor! Doutor! DOUTOR!!! 
— Artur correu em sua direção, o ho-
mem estava caminhando em direção 
ao núcleo que se revelara, uma forma 
abjeta e circular. Um globo de carne 
e sangue que pulsava, algo disforme, 
que trazia consigo a luminosidade dia-
bólica escarlate.

Artur sacudiu o gerente hipno-
tizado, que acordou de um solavanco.

— Ele quer que eu o ajude, garoto, 
ele quer viver, ele quer ver o mundo lá 
fora, Artur! Não é lindo? Ele é lindo…
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— Do que o senhor está falando, 
doutor, vamos embora!!! — O garoto 
começou a tossir novamente.

Francisco batia em seu corpo 
tentando tirar aquela imundice que se 
impregnava na sua roupa. Começou a 
sentir fios de cabelo em sua boca, nos 
seus dedos, por todo o seu corpo.

Alexandre estava com uma fei-
ção aterradora, parecia maravilhado e 
em êxtase, quando de repente pegou 
Artur pelos ombros. O garoto tossia 
com ainda mais violência.

— Veja, Artur, veja…

 Francisco, tentando se recom-
por, olhou na direção dos outros. Per-
cebeu que algo estava errado com o 
gerente, ele não parecia ter controle de 
suas ações. Sem pensar, aproximou-se 
tirando Artur das mãos de Alexandre, 
dando-lhe um tapa sonoro em seu rosto.

— Acorda, doutor! Essa coisa 
está entrando na sua cabeça!!!

Alexandre voltou a si, parecia 
ter acordado dentro de um pesadelo. 
Desnorteado e confuso, agarrou-se a 
Francisco.

— Vamos sair daqui, seu Chico, 
isso aqui é o inferno na terra. — En-
quanto começavam a correr em dire-

ção ao portal da vida, inúmeros fios 
que pareciam ser cabelos negros co-
meçaram a viajar pelo recinto, toman-
do conta de todo canto daquele aglo-
merado de carne podre e pulsante.

Os três homens corriam em 
desespero. Artur era amparado por 
Francisco, estava completamente de-
bilitado. Enquanto corriam, os cabe-
los asquerosos estavam cada vez mais 
próximos. Uma luz púrpura profana 
pulsava com cada vez mais intensida-
de, ela aumentara de tamanho, parecia 
se expandir mais a cada passo que da-
vam.

O inevitável aconteceu. Enquan-
to corriam e viam o que parecia ser a 
porta, os fios negros de cabelo enrola-
ram-se em Artur. O grito fora ensurde-
cedor. Imediatamente e com uma força 
demoníaca os asquerosos cabelos co-
meçaram a puxar o jovem em direção 
à luz.

— ME AJUDEM, PELO AMOR 
DE DEUS, ME AJUDEM! — gritava 
Artur em desespero, agarrando com 
suas últimas forças as mãos de Fran-
cisco, que chorava e gritava seu nome.

Alexandre percebeu que não ha-
via chance — pra ele acabou, porra!!! 
— Sem pestanejar, empurrou Francis-
co, fazendo com que soltasse das mãos 
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do garoto. Fora levado em direção ao 
globo maldito com velocidade. Artur 
foi sendo dilacerado, sua carne era su-
gada com violência e rapidez voraz. 
Os gritos cessaram, ele estava morto.

Diante daquele horror, Francis-
co foi impelido por seus instintos mais 
primitivos de sobrevivência a somente 
querer correr para a saída, ao portal da 
vida. Percebeu que estava diante de 
algo inexplicável, indizível, desconhe-
cido. Algo que nenhuma mente huma-
na conseguiria denominar, discernir 
ou explicar. O que lhe restava era cor-
rer, deixar Artur, deixar o garoto com-
panheiro de turno, aquilo era maior 
do que ele. Enquanto corria olhou de 
ombros para o gerente Alexandre. Seu 
cargo, suas responsabilidades, suas 
demandas e esforço de ser reconhe-
cido não importavam mais. Provavel-
mente, ele e seu supervisor imediato 
iriam morrer ali.

Os dois continuaram correndo 
em desespero. Francisco, ofegante, 
não tinha mais forças para seguir, a 
dor era excruciante, mas ainda seguia.

— AAAAHHHHHHHHHHH!

O grito de dor de Alexandre 
soou pelos túneis do último nível, uma 
pata aracnídea havia perfurado seu 
tronco. Francisco simplesmente pas-
sou por aquela cena, fechou os olhos 

e continuou correndo: “Não deu pra 
você também, chefe!”, pensou o agen-
te operacional de metrô.

Finalmente Francisco alcançou 
a saída e, simplesmente, sem mais ne-
nhuma força restante, atirou-se para 
fora. Imediatamente virou em direção 
à porta estranha, os gritos do gerente 
ainda ecoavam. Percebeu que ainda 
trazia consigo a lanterna. Após algu-
mas batidas ela voltou a funcionar. 
Conseguiu correr mais alguns metros, 
parou, descansou e seguiu em frente.

Seis e meia da manhã Francisco 
abriu a porta do seu prédio. Simples-
mente saiu do metrô e foi para casa. 
Não havia nada a ser dito, não comuni-
cou a ninguém, não bateu seu ponto de 
saída do turno. Seu semblante beirava 
ao status de catatônico. O seu Chico 
simplesmente voltou para casa.

Preferiu não pegar o elevador, 
não queria ficar em um lugar pequeno 
e fechado. Prosseguiu subindo as esca-
das do prédio até o décimo andar onde 
ficava seu apartamento. Chegando no 
seu andar, algo que viu o surpreen-
deu. Lá estava Nicoly, de camisola, 
penteando seus lindos e lisos cabelos 
negros.

— Bom dia, tio! — disse a ado-
lescente com ar malicioso. — Pelo jei-
to a noite foi de cão, hein?



85

— Oi, pequena! — disse Fran-
cisco quase mecanicamente.

— Olha, tio, daqui a pouco estou 
indo para a escola, mas dá tempo para 
uma chupada!

Francisco não sentia nada, não 
havia sentimento algum, não havia 
força alguma. Ele se aproximou da ga-
rota, pegou o pente que estava em uma 
de suas mãos e a encostou na parede 
fixando o olhar vazio em seus cabelos 
negros. O sangue começou a escorrer 
de uma das suas narinas.

— Hoje não, pequena, por que 
não para de me chamar de tio?…

Ao olhar para os cabelos da ga-
rota, veio a imagem de tudo que vivera 
em sua incursão maldita nos túneis do 
metrô. Mais que depressa começou a 
infligir golpes com o pente em Nicoly. 
O primeiro golpe perfurou seu olho 
esquerdo, que fora sucedido de vários 
outros em seu peito. Do outro lado da 
parede, sua mãe assistia ao jornal da 
manhã sentada no sofá em sua sala. A 
notícia informava tremores estranhos 
no metrô nas proximidades da esta-
ção B. Depoimentos de trabalhadores 
e usuários do transporte sobre odores 
nauseantes que incomodavam todos 
no local. A mulher começou a ficar 

incomodada com o barulho seco que 
vinha da parede.

— Ah! Aquele velho safado do 
Francisco deve ter chegado — Julieta 
disse para si mesma enquanto marcava 
números no seu caderninho marrom. 
— Dá para fazer isso em outro lugar 
com a Nicoly, seu sem-vergonha!!!?

Francisco contemplava o corpo 
ensanguentado e sem vida de Nicoly 
caído perto da parede. Olhou com mui-
ta paciência o corpo da jovem, a jovem 
que de fato ele desconhecia. Não sabia 
do sonho que ela tinha em casar, ser 
uma modelo famosa e conhecer outros 
países. Mantendo o vazio no olhar, o 
agente operacional jogou o pente ao 
chão e entrou em seu apartamento.

Ao entrar em sua casa, Francisco 
foi até a cozinha e tomou um copo de 
água. Estava exausto, mas por incrí-
vel que pareça suas costas não doíam 
mais. Foi até a sala e, surpreso, con-
templou Magali sentada na poltrona, 
havia adormecido com a foto dos dois 
em seu casamento.

O homem tinha sangue e muita 
sujeira sobre suas roupas. O sangue 
talvez fosse de Artur, do doutor Ale-
xandre ou da pequena Nicoly, para ele 
não importava. Abriu a grande janela 
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e subiu no parapeito. Em total esta-
do de fadiga e vazio, olhou os carros 
minúsculos que transitavam. O mun-
do realmente parecia ser enorme para 
ele naquele momento, e a existência 
um fardo grande demais para carregar 
com suas costas cansadas. Olhando o 
nascer do sol, jogou-se para a morte.

Havia tumulto na avenida em 
frente ao prédio. Pessoas horrorizadas 
com os últimos acontecimentos se per-
guntavam o porquê daquele absurdo. 

Uma garota brutalmente assassinada, 
e pelo que constava o autor do crime 
se suicidara.

O corpo de Francisco de Al-
meida jazia despedaçado na calça-
da, e com ele seus segredos, de tudo 
que fez, viveu e presenciou. O horror 
imensurável, antigo e demoníaco que 
se escondia na escuridão do último ní-
vel e na alma do agente operacional do 
metrô, até aquele momento, iria per-
manecer desconhecido.

João Vitor, mais um filho da década de 80. Nascido no interior do Paraná, numa cidade 
chamada Palmital, onde não se vê quase nenhum palmito. Sou formado em Filosofia, 
um professor que nunca se viu no ofício. Letrista de musicas regadas de misticismo, an-
gústia e amor. Fui músico, vocalista especificamente , porém, os dias de rockstar se fo-
ram com o envelhecimento, não físico mas da alma. Hoje, ouso me aventurar no mean-

dros da literatura ficcional. Sou adepto do horror, do abismo mais 
profundo da psique humana. Admirador de autores como Stephen 
King e Lovecraft que dançam com suas influências, sobre o véu mais 
obscuro das linhas do meu texto. Sou amador, e procuro cada vez 
mais melhorar. Enfim, espero que se divirtam com meus medos, an-
gústias e pesadelos. E aproveito para compartilhar dois lançamentos 
na Amazon: Road e Um Domingo em Família. SAPERE AUDE!!!
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