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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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MEUS CONTOS RIDÍCULOS 

 
 
 

 
 

Dedicado a todas as pessoas ridículas,  
que fazem da vida o que ela de fato é:  

ridícula e maravilhosa! 
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ADVERTÊNCIA 

 

Tome lá qual for o sentido de “ridículo”... 
 
São "ridículos" por serem o que são: despretensiosos, espontâneos e 
sem qualquer lapidação gramatical... Podem ser dignos de escárnios 
e se prestarem a todo tipo de zombaria; podem ainda serem 
insignificantes e desprovidos do mais elementar valor literário; 
podem, enfim, suscitarem indiferença e desprezo... Contudo, são 
“meus” e, por isso, faço  deles o que bem quiser, inclusive juntá-los e 
atribuir-lhes o nome de “livro”. Tomando cá o nosso "Brás Cubas": a 
obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te 
não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. De tudo, porém, resta-
me o consolo de “ter tentado” e, quem sabe, ter – duvidosamente – 
conseguido... ao menos desagradar a mim mesmo. 
 
É isso! 

 
São Paulo, 19 de dezembro de 2019. 
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O DESFECHO DA “CARTOMANTE” 

 
 

“Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e 
foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um 
grito de terror: — ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e 
ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, 
estirou-o morto no chão.” 

Machado de Assis: “A Cartomante” 
 

*** 
 

Com os olhos acesos de ódio, Vilela mirava os dois cadáveres como 
se quisesse trazê-los de volta à vida apenas para ter o prazer de 
matá-los mais uma vez. Andando de um lado para o outro, ainda 
com o revólver em punho, cogitava mentalmente mil planos para se 
safar daquele hediondo crime. De repente correu até o canapé onde 
jazia o corpo de Rita, e ali ficou em pé, imóvel, durante alguns 
minutos. Desperto daquele lúgubre letargo, abaixou-se para junto 
do cadáver da mulher e o arrastou para onde se encontrava o corpo 
de seu amante, colocando-os um junto do outro. Fixou novamente o 
olhar para os dois mortos, levou as mãos à cabeça e, por um breve 
instante, foi tomado de um indescritível desespero, deixando-se cair 
no chão lavado em sangue. Logo, porém, recuperou o máximo que 
pôde da sua natural lucidez, foi até o quarto e vestiu uma calça às 
carreiras, voltou e desceu correndo os degraus da casa, quando 
observou ao longe a figura de um cocheiro com o seu tílburi. Gritou 
duas vezes para que este se aproximasse, incumbindo-o para que o 
conduzisse até a antiga Rua dos Barbonos. O pobre homem, 
entretanto, desculpou-se dizendo que infelizmente não podia levá-lo 
naquele instante, pois que aguardava um tal senhor chamado 
Camilo, que ali entrara e que ele muito provavelmente deveria 
conhecê-lo. 

— Oh, sim, deveras, conheço-o, mas ele mo pediu para que o 
dispensasse; irá depois diretamente para o Cemitério São João 
Batista. 
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O cocheiro do tílburi ia perguntar se havia morrido alguém, todavia, 
notando as feições decompostas do outro, teve um leve tremor 
nervoso, aproximou depressa o cavalo, estalou o chicote e partiu a 
trote. 

À proporção que o carro se ia afastando, Vilela entrou a conjecturar 
mil hipóteses da esfera jurídica acerca do crime que acabara de 
praticar, e aventou para si que a melhor alternativa seria legitimar 
perante os juízes a defesa de sua honra. Tinha ótimos contatos com 
outras bancas de advocacia e conhecia os melhores advogados; 
ademais, desde que abriu seu escritório sempre mantivera boas 
relações com a alta magistratura do Rio de Janeiro, da qual se 
incluíam os nobres membros da Suprema Corte. 

O tempo parecia espaçado, e ele queria chegar o mais depressa à 
casa onde supunha que se encontravam os pérfidos amantes. Dona 
Plácida, a comprovinciana e cúmplice de Rita no seu namoro com o 
Camilo, era sua antiga conhecida, e já de antanho sabia que o seu 
ponto fraco era um só: o dinheiro. Oferecer-lhe-ia uns dois contos de 
réis e ela se poria por inteira à sua disposição, para testemunhar em 
favor de sua causa perante os tribunais de justiça. 

Ao fim de quinze minutos, quando já se aproximava da Rua da 
Guarda Velha, o tílburi parou bruscamente quase atingindo um 
menino de três ou quatro anos, que dobrava a esquina desesperado 
atrás do seu brinquedo. Vilela, que até então estava imerso num 
turbilhão confuso de pensamentos, saltou num pulo do carro, no 
mesmo instante em que uma das rodas desprendeu-se do seu eixo 
fazendo o veículo bater com toda a força na parede de um 
estabelecimento de secos e molhados.  Com o tombo o cocheiro foi 
arremessado para longe, porém escapara ileso do acidente. Este 
ergueu-se resmungando um dito feio e lamentando mais o tamanho 
do prejuízo do que a extensão do desastre. O passageiro, vendo o 
desespero do pobre homem, e muito ansioso por se esvair o mais 
depressa possível daquele lugar, meteu sem demora a mão no bolso, 
tirou duas notas de duzentos mil-réis e entregou-as ao condutor, 
que lhe sorriu como se tivesse ganhado na loteria. 
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Enquanto um grupo de curiosos se aglomerava ao redor do tílburi 
numa confusão de passos e vozes, Vilela deixou o local rapidamente 
e seguiu caminhando pela calçada da mesma rua. Um anúncio 
exibido em frente à Tipografia Nacional, próximo à Secretaria do 
Império, convidava os passantes para a apresentação de uma ópera 
lírica francesa, baseada na peça Hamlet de William Shakespeare. 
Lembrou-se então ele das palavras do criminoso Cláudio, o rei que 
assassinou o próprio irmão: “Está podre o meu crime; o céu já o 
sente.” Neste momento um súbito e dolorido remorso pousou como 
um corvo negro na sua consciência, picando-o por dentro com o bico 
da culpa, e grasnando bem alto “assassino!... assassino!... Então 
entrou a recompor mentalmente toda a cena do crime; viu a mulher 
ajoelhada diante de si a implorar perdão e a suplicar com lágrimas 
de sangue para que a deixasse viver; contemplou o amigo 
aterrorizado a olhar o cadáver ensanguentado da amante, e até 
parecia ouvir o estrondo dos tiros que lhe dera bem no meio da 
testa. Tudo isso, entretanto, passou rápido pela sua mente. Logo, 
porém, um sentimento de humilhação apoderou-se dele com toda a 
força e então redobrou-se de ânimo para persistir no seu intento de 
provar que só cometera o crime para defender sua honra. Estava na 
Lei, era assim que deveria ser... 

Antes de dobrar a esquina, reparou ao lado, à direita, um sobrado 
com duas janelas grandes, em cuja porta ele observou com certo 
interesse um pequeno cartaz de madeira pendurado na porta com os 
seguintes dizeres: “Dá consultas de magnetismo com sonambulismo 
e cartomante. Adivinha tudo o que os consultantes desejam saber”. 

Desde moço Vilela sempre tivera certa inclinação pelos mistérios de 
que falou Horácio a Hamlet. Toda sua crença, contudo, tinha por 
fundamento o simples temor do incógnito, do secreto, do 
incompreensível... Quando por alguma razão se via diante de um 
aparente mistério, calava-se apenas por superstição; no âmago, o 
que ele não queria era provocar a fortuna. Agora, ali sozinho, em 
frente aquela casa toda imersa numa penumbra de segredos, sentia 
como que arrastado pelo ímã daquela enigmática sibila. De repente 
retrocedeu alguns passos e foi caminhando em direção à misteriosa 
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casa. Ao aproximar-se da calçada hesitou, mas já era tarde: uma das 
janelas abriu-se e apareceu a cabeça de uma mulher: 

— A porta está aberta, pode subir! 

Mais que depressa enfiou-se ele pelo corredor e subiu a escada. A 
mulher já o aguardava à porta: 

— Entre, entre! 

Vilela entrou assustado e olhando para um lado e outro, como que 
querendo antecipar a decifração de algum enigma. 

— Sente-se aqui, disse-lhe a profetisa puxando uma cadeira e 
observando atentamente as mangas de sua camisa salpicadas de 
sangue. 

Feito isso, dirigiu-se até uma velha cômoda de mogno, puxou dali 
um lenço vermelho e foi ligeira sentar-se à mesa do lado oposto em 
que ele estava. Sem tirar os grandes olhos dele, ela abriu a gaveta e 
puxou um baralho de treze cartas enxovalhadas, que eram as 
mesmas com as quais se havia utilizado para dar consulta a Rita e a 
Camilo. À medida que as espalhava sobre a mesa, balbuciava 
palavras incompreensíveis, que o outro traduzia mentalmente como 
sendo a sentença fatal do seu destino. 

— É a primeira vez que vem a minha casa, não é? 

Vilela confirmou que sim com a cabeça. 

— Vejamos... As cartas revelam que o senhor está vivendo um 
terrível drama, correto? 

Ele respondeu afirmativamente e acrescentou quase chorando: 

— Sim, minha senhora, um terrível drama!  

— As cartas dizem ainda que o senhor teve uma grande perda... 
Dizem elas a verdade? 

— Dizem sim, minha senhora, uma perda irreparável. 
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Neste momento, Vilela, que tinha as mãos estendidas sobre a mesa, 
estremeceu quando a outra as apertou firmemente entre as suas. 

— Não há nada a temer, meu rapaz... O senhor fez o que acreditava 
ser justo... Agora precisa dar cabo ao que começou... 

A essas palavras da adivinha, um súbito relâmpago atravessou as 
sombras do espírito do homem, que num profundo desespero saiu 
correndo da presença dela sem ao menos perguntar-lhe pelo preço 
da consulta. 

Na rua ele continuou correndo ainda durante uns cinco minutos, 
quando parou esbaforido ao ver um tílburi estacionado em frente a 
uma chapelaria. O cocheiro, ouvindo-o chamar ao longe, gritou: 

— Para onde vamos, patrão? 

Nem aproximou o carro, Vilela correu até ele, meteu-se lépido lá 
dentro e mandou tocar a todo o galope. 

Daí a vinte minutos chegava ele em casa. Apeou-se apressado, subiu 
correndo os seis degraus de pedra, empurrou a porta com toda a 
força e entrou ofegante. Já dentro correu até a escrivaninha, abriu a 
gaveta e tirou de lá a mesma arma com que matara a Rita e a 
Camilo. Em seguida caminhou apressadamente até a saleta onde 
estavam os dois cadáveres ensanguentados, arrastou os corpos para 
os lados e meteu-se no meio deles, sentando-se sobre uma poça de 
sangue coagulado. Não quis pensar em mais nada: enfiou o cano do 
revólver na boca e disparou. 
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A INDESEJADA 

 

 
Conta-se que a morte bateu à porta de um homem no seu 
aniversário de quarenta e um anos de idade. Ela, porém, não 
apareceu em seu aspecto convencional, com o rosto pálido e 
disforme, os olhos fechados, coberta com um manto e levando na 
mão uma foice. Em vez disso, veio aos modos de uma dama 
romanesca, trajada de um vestido branco, de finíssima cambraia, 
que lhe envolvia sensualmente o corpo, cujos contornos pareciam 
refletir as pinturas renascentistas. 

Ao abrir a porta, o homem olhou-a de cima para baixo e esfregou os 
olhos como se duvidasse do que via, e ficou ali parado e surpreso a 
olhar alguns segundos para a ilustre visitante. Mesmo hesitando, 
pediu-lhe que entrasse e lhe ofereceu uma cadeira. A mulher entrou, 
sentou-se, olhou em volta de si, sorriu e suspirou um hálito fresco 
com sabor de avelã. 

Visivelmente atordoado, ele perguntou-lhe como se chamava, de 
onde viera e qual o motivo de tão imprevisível visita, ao que ela 
respondeu que tinha por nome Indesejada, que viera de uma terra 
distante e que estava ali para levá-lo consigo: 

— A carruagem está nos esperando, apronte-se depressa! — e 
apontou para fora, onde se via um ostentoso veículo aparelhado por 
quatro cavalos alados, semelhantes aos das antigas mitologias. 

O homem cuidou está sonhando ou enlouquecendo, então se 
aproximou e tentou tocá-la, ao que ela deixou-se tocar: era com 
efeito de carne e osso!... Ficou estático e terrivelmente assombrado. 

O que significava tudo aquilo? 

Com as pernas trêmulas e o coração acelerado, ele perdeu o sentido 
e desfaleceu no chão frio. Quando acordou achou-se sentado na 
carruagem, ao lado da bela mulher, que fustigava sem piedade os 
animais, para que corressem mais depressa. 
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— Depressa!... Depressa!... 

Os olhos dele pareciam saltar-lhes das órbitas, tamanho era o pavor 
que sentia. Ela, entretanto, procurou acalmá-lo segurando-lhes 
delicadamente as mãos e as acarinhando, ao mesmo tempo em que 
cantava uma suave melodia, que se fazia ecoar pelo espaço adentro. 
Foi quando ele percebeu que viajava acima das nuvens e que havia 
perdido de vista a terra. O medo agora se diluía numa sensação 
estranha e maravilhosa. 

Já então sereno, disparou mais e mais perguntas, uma atrás da 
outra, tão confuso estava. Indagou acerca de qual o sentido de tudo 
aquilo, sobre o que exatamente queria dele e para onde estava o 
levando, entre muitos outros questionamentos. 

— Logo saberás, respondeu ela sorrindo, enquanto tangia com 
açoites os cavalos voadores e escorregava velozmente pela 
atmosfera. 

Algumas horas depois adentraram num local de denso luzeiro, tão 
forte era a luz que lhes ofuscavam a vista. Em todo esse tempo a 
misteriosa mulher apertava-lhes as mãos, sem nunca soltá-las. Por 
alguns instantes, foi ele tomado por desejos sensuais lúbricos, 
voluptuosos e avassaladores... Tentou agarrá-la, beijá-la, mas ela o 
afastou soltando-lhes as mãos e dizendo: 

— Ainda não é chagado o momento, meu amor!... Esperai, esperai... 

Disse isso tão docemente que os olhos dele pareciam refletir as 
estrelas; o seu coração alegrou-se sobremaneira com tais palavras e 
se lhes aplacaram da mente os impulsos libidinosos. 

Já se havia passado muito tempo desde que iniciara aquela jornada, 
de modo que tinha perdido a noção do próprio tempo e não podia 
atinar cronologicamente sobre os últimos acontecimentos. A certa 
altura do caminho, sentiu sono e dormiu como se estivesse em rota 
para o paraíso. Sonhou que era um sultão árabe e que chegara ao 
seio de Alah, onde uma multidão de virgens o aguardavam com 
esplendorosos adornos de pérolas e todas sedentas de amor. 
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Acordou sozinho em meio a uma névoa densa, baixa e fechada; ao 
longe avistou uma fonte luminosa que propagava raios por todos os 
seus arredores; mais adiante contemplou uma espécie de catedral 
imensa, em cuja abóboda havia uma enorme tocha de fogo que se 
irradiava para fora e dentro do edifício. Enquanto se dirigia ao local, 
ouviu ele uma afinada orquestra, que tocava majestosamente 
o Bolero de Ravel. 

Estava enfim extasiado! 

Entrou no templo e ficou maravilhado com o que ali viu. Não podia 
calcular a quantidade de congregados que por todo o recinto se 
aglomeravam, mas notou que os assentos estavam ocupados tanto 
por homens, como por mulheres e também crianças, todos usando 
uma vestimenta longa e branca, e distinguiu alguns dos rostos. 
Reconheceu a mulher de um vizinho, com quem teve uma ligeira 
aventura amorosa e a qual falecera de um ataque fulminante, 
enquanto ia encontrá-lo nos porões de uma velha fábrica 
abandonada. Ela o observava com um olhar sonso e sorriu-lhe 
piscando os olhos. Bem atrás da mulher estava o antigo patrão, um 
comerciante idoso de olhar carrancudo e amargurado, o qual fora 
assassinado por um funcionário, que o havia empurrado sobre os 
trilhos de um trem. Do lado oposto a estes, identificou um amigo 
dos tempos de infância, um garoto de dez anos de idade, o qual 
tinha sido atropelado por um automóvel enquanto brincava com os 
amigos na rua. O menino ria e acenava-lhe com uma das mãos. 
Distinguiu ainda muitas outras pessoas, foi quando caiu em si que 
todos os que reconhecera estavam mortos e então aventou a ideia de 
que poderia estar morto também. No entanto, não podia atinar com 
alguma convicção se ali era o céu, se o purgatório ou se alguma 
região do tenebroso inferno. Ficou ainda mais confuso, e tremia. 
Neste instante o ambiente foi tomado por um silêncio sepulcral. 
Apareceram então um homem e uma mulher que o conduziram até 
à entrada principal do templo. Súbito, soou a solene marcha nupcial 
de Félix Mendelssohn. No altar estava ela, a Indesejada, sorrindo e 
toda vestida de preto. 
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— Vem, meu amor, vem!... — balbuciava com uma voz doce e 
sensual. — Vem, vem, saciemo-nos de amores... 

Um frio correu-lhe a espinha, ao mesmo tempo em que era tomado 
por uma emoção desarranjada, mesclada de temor e prazer. 

Um sacerdote, um idoso vestido de túnica longa e roxa, mirava-o 
com um olhar austero e perscrutador. Do seu lado direito estava 
uma mulher alta segurando na mão uma balança toda de ouro; do 
lado oposto desta, um homem, igualmente alto, sustinha na cabeça 
um imenso livro com todas as páginas em branco. Bem atrás havia 
uma anciã aparentando mais de cem anos de idade, que portava 
sobre o ombro esquerdo uma enorme ampulheta, que reluzia como 
um facho de luz. Um grupo de sete crianças cercava a noiva e 
lançava sobre ela pétalas de rosas vermelhas. A mulher sorria e 
dançava de felicidade... 

— Aproxime-se o noivo! — conclamou aquele que ministrava a 
cerimônia. 

Ao acercar-se do altar, a Indesejada tomou-lhes as mãos e ambos 
ficaram defronte ao prelado, que lhes entregou as alianças... Após 
um breve e protocolar sermão, declarou-os este mulher e marido. 

Beijaram-se!... 

Finda a solenidade, seguiu o casal até a carruagem, que os conduziu 
ao cimo de uma montanha coberta por espesso nevoeiro. Fazia frio e 
ventava muito. De lá ele curvou-se e contemplou a terra... Inclinou-
se mais e reconheceu a cidade onde vivia; logo em seguida avistou a 
rua em que morava... Por fim, fixou o olhar com admiração na casa 
onde habitava. Notou grande movimentação dentro dela: pessoas 
saíam e pessoas entravam. Alguns choravam, outros cochichavam, 
uma mulher caía desmaiada. Daí a pouco notou sair dali um caixão, 
e os seus olhos o seguiram até o velho cemitério. Alguém levantou a 
tampa do ataúde: lá estava ele, morto, prestes a ser sepultado. 
Assustado, ele vira-se para o lado e fixa o olhar na feliz esposa, que 
lhe toma as mãos e salta no precipício. Lá embaixo, deixava-se cair a 
última pá de cal sobre o defunto... 
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O ACUSADO 

 

 
Estava jantando, quando ouviu uma voz chamar lá fora. Saiu 
irritado e deu de cara com um homem desconhecido, alto, um pouco 
magro, vestido de preto, cabelos em desordem e um olhar severo e 
perscrutador. 

— Que me quer? perguntou-lhe um tanto impaciente. 

— O senhor é o Acácio Justiniano da Silva? 

— Sim, que me quer? 

— Sou oficial de justiça do Ministério Público do Governo Federal e 
trago-lhe uma intimação. Adianto-lhe que não tenho autorização 
para fornecer qualquer tipo de informação sobre o processo. Assine 
aqui e aqui. 

O homem estremeceu e olhou para o agente do Governo, espantado 
e desconfiado, mirando bem o seu crachá ao peito e indagando-lhe 
se ao menos poderia esclarecer sobre o teor do tal processo, pois 
desconhecia qualquer acusação contra si; ademais, dizia com voz 
alterada, um representante do governo tem a obrigação de fornecer 
os esclarecimentos necessários aos cidadãos... O oficial, no entanto, 
repetiu apenas que não estava autorizado a fornecer qualquer tipo 
de informação, e que tudo constava nos autos. 

— Nos autos!... nos autos!... repetiu nervoso o emissário, enquanto 
anotava alguma coisa numa agenda grande e vermelha. 

Nem sentara e foi logo abrindo o envelope pardo, com timbres e 
carimbos que indicavam tratar-se de fato de um despacho público. 

“O Ministério Público do Governo Federal, no desempenho de suas 
atribuições institucionais, com fundamento no artigo 135, inciso IV, 
da Lei nº 3966/6, do Código de Condutas e Procedimentos, INTIMA 
Vossa Senhoria a comparecer na Secretaria de Condutas e 
Procedimentos, conforme endereço e data em epígrafe, a fim de 



13 

 

participar, como réu, de uma audiência relativa ao Processo nº 
19566/6, em tramitação neste Ministério Público Federal.” 

Sentou-se com o papel nas mãos todo trêmulo e desesperado. Com 
os olhos fixos no texto tentava evocar o passado, buscando 
reproduzir na memória algum acontecimento ou alguma conduta 
que porventura pudessem ter sido os geradores de tal processo. Sua 
consciência, porém, não o acusava de nenhum ato indigno. 

Acerca dele, sabe-se que era de fato um cidadão pacato e ordeiro, 
um rígido cumpridor das leis, e que, não raro, ostentava um certo 
orgulho de nunca ter se envolvido em negócios sujos, nem ter seu 
nome arrolado em falcatruas de qualquer espécie. Aquela intimação, 
pois, não apenas lhe afligia o espírito, como, também, aviltava-lhe os 
seus brios de homem íntegro e respeitador da ordem pública. 

Naquele dia mais do que nunca, pareceu-lhe a vida insuportável e 
injusta. À noite não pode dormir mais de duas horas, aos pedaços, e 
antes das cinco já estava em pé. 

Aprontou-se mal, engoliu o café e saiu rapidamente para o centro da 
cidade, onde tencionava encontrar um bom advogado que pudesse 
defender a sua causa. Entrou no primeiro escritório que viu. O 
bacharel examinou detidamente os papéis, consultou a última 
edição do Vade mecum, recorreu ainda a outras obras da esfera do 
seu saber e confessou, surpreso, que desconhecia a tal Lei nº 3966/6, 
embora certificasse com absoluta convicção que o documento 
apresentado fosse de fato emitido por um órgão do Governo, não 
apresentando qualquer indício de falsificação. 

Não satisfeito, dirigiu-se ele a outros advogados, os quais também 
foram todos unânimes em declarar que desconheciam a tal Lei 
3966/6, e o aconselharam a buscar informações na própria Secretaria 
de Condutas e Procedimentos, pois poderia tratar-se de um preceito 
recente, que ainda não tinha sido publicado no Diário Oficial nem 
divulgado na imprensa. 
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Na Secretaria foi alertado de que não havia informações disponíveis, 
e que deveria aguardar a audiência do julgamento, quando só então 
ficaria a par do conteúdo dos autos. 

— Então é assim? e os meus direitos, como ficam? indagou 
enfurecido ao escriturário público, que parecia importar-se tanto 
com o desespero do homem, como se importaria com a cor dos 
olhos dos juízes da Corte. 

— Aconselho-o a contratar com urgência um bom advogado, pois 
para atuar nesse tipo de questão faz-se necessário alguém com vasta 
experiência jurídica, respondeu o outro voltando-lhe as costas. 

Furioso deixou ele a Secretaria e meteu-se mais uma vez para o 
centro da cidade, num novo e desdobrado esforço a fim de tentar 
localizar algum profissional que fosse especializado na matéria. 

Todavia, não obstante peregrinar por todos os gabinetes, nenhum 
dos bacharéis consultados mostrou-se interessado em defender sua 
causa, cada qual com suas evasivas e todos demonstrando total 
ignorância a respeito da Lei nº 3966/6, bem como de seus respectivos 
artigos e parágrafos. 

Sem mais ânimo e sentindo-se completamente desamparado, 
dirigiu-se ele para casa onde rezou de joelhos e chorou copiosas 
lágrimas de desespero. Por alguns instantes imaginou que tudo 
aquilo não passava de um grande equívoco, talvez um engano 
relacionado a uma outra pessoa, que poderia ser um homônimo seu, 
inclusive no sobrenome. Logo, porém, traçou mentalmente outras 
conjecturas... Talvez algum vizinho com despeita de seu sucesso, o 
denunciou falsamente à Justiça. Neste caso, poderia mover uma 
ação contra ele por danos morais e por injúria. Porém tudo isso 
ficava no âmbito da mera hipótese e não trazia qualquer alívio para 
seu prolongado sofrimento, nem dirimia sua terrível ansiedade. 
Restava-lhe, pois, apenas esperar, afinal quem não deve não teme, 
concluía mentalmente invocando o jargão popular. 

Chegou uma hora antes do tão ansiada audiência. Seu aspecto era 
de quem não dormiu nada à noite, revelando ainda traços de 
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angústia e desespero. Sim, era um homem honesto, não deveria está 
passando por aquele vexame, não havia nenhuma razão para que 
fosse acusado de alguma coisa, assim divagava ele fixando o olhar 
nos ponteiros de um grande relógio de parede, cujas pancadas 
pareciam mais rápidas que o seu coração. 

Anunciaram seu nome. Ele entrou cabisbaixo e silencioso. Sentou-se 
defronte ao púlpito sem tirar os olhos de um homem vestido de 
túnica talar preta, que mexia numa pasta como que procurando 
alguma coisa perdida ao mesmo tempo em que fazia anotações 
numa agenda grande e vermelha. 

Instado se não tinha um defensor, respondeu que nenhum deles se 
interessou por sua causa, mas que não tinha o que temer, afinal, 
dizia nervoso e gesticulando com as mãos, era um homem honesto, 
não devia nada a ninguém, inclusive ao governo... 

O magistrado, após alguns instantes pensativo, abanou a cabeça, 
ergueu os ombros, levantou os olhos para o réu e anunciou 
secamente: 

— Acácio Justiniano da Silva, o senhor foi acusado por este órgão do 
Governo Federal de um gravíssimo crime de Conduta. Pela extrema 
gravidade de seu delito, este Tribunal decidiu protelar este 
julgamento para uma data ainda não definida, de modo que o 
senhor terá tempo suficiente para se amparar com um bom 
advogado, que lhe será de muita valia quando for novamente 
intimado a depor. 
 
Ele ia falar, mas reprimiu-se. Estava exausto e sentia-se sufocado. 
Era como se estivesse num eterno pesadelo, descendo a um abismo 
infinito. Tomado de uma confusão constrangedora, retirou-se. 

Em casa atirou-se exausto sobre a cama, refletindo em tudo que até 
ali lhe acontecera. 

Que crime gravíssimo teria cometido? 
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Então mais uma vez voltou sua mente ao passado, buscando 
descobrir algo, um ato por menor que fosse, o qual pudesse servir 
para justificar tudo aquilo. Em vão, porém, não se lembrou de nada. 
Seu passado fora tão tranquilo quanto fora toda sua existência. Até o 
momento em que recebera aquela maldita intimação, que 
transformou sua vida num verdadeiro inferno, imputando-lhe uma 
culpa para a qual sequer conhecia as razões, vivera uma 
tranquilidade que só poderia ser excedida pela paz eterna da bem-
aventurança. Sim, era um cidadão honesto, e por isso não deveria 
estar passando por aquilo! 

Aos poucos sua vida transformou-se num verdadeiro inferno... Os 
poucos parentes que tinham, abandonaram-no... Os amigos 
distanciaram-se todos... Os vizinhos passavam ao largo e 
constrangiam-se só por vê-lo... 

Em profunda tristeza e sentindo-se sozinho no mundo, recolheu-se 
ele a sua casa. 

Dias depois acharam-no morto sobre a cama. Bem ao lado de seu 
putrefato cadáver encontrou-se uma agenda grande e vermelha, na 
qual constavam todos os delitos de que tinha sido acusado. 
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ATRASADO 

 

 
Essa era a primeira vez que chegava atrasado à empresa. Sentia-se 
transtornado por isso. 

O episódio, posto que banal, transformou-se para ele numa 
verdadeira mácula, uma nódoa que jamais poderia ser apagada do 
seu rígido currículo. Julgava-se culpado e demonstrava uma 
perturbação não habitual, a qual, por seu ineditismo, logo chamou a 
atenção dos colegas. 

Interpelado se havia algum problema, limitou-se a dizer que apenas 
estava cansado e que não dormira bem àquela noite: 

– Um calor insuportável e ainda não chove, tentava legitimar   assim 
seus novos modos excêntricos. 

Esteve deste jeito o dia todo, cabisbaixo, quieto e introspectivo; não 
almoçou nem tomou seus cafezinhos costumeiros. 

– Está doente?  perguntou-lhe o gerente, com ares de preocupado. 

– Não senhor. Tive uma noite péssima, um calor insuportável, 
repetia agora ainda com mais ênfase. 

Findo o expediente retirou-se apressadamente sem se despedir dos 
colegas e sem aquela habitual passagem pela lanchonete da esquina. 

Em casa, desabou no sofá, exausto e tomado de um profundo 
desânimo. Mirava o teto como se estivesse vislumbrando o buraco 
negro da sua própria alma inconsolada e abatida. 

Morava sozinho desde os trinta anos de idade. Embora orçasse pelos 
seus quarenta, não havia ainda pensado em matrimônio. Queria 
dedicar-se integralmente a sua profissão, e o casamento, com a 
iminente possibilidade de filhos, poderia fazer minar seus objetivos 
profissionais. 
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Dentre as muitas metas que estabelecera para sua carreira, uma 
delas dizia respeito exatamente à pontualidade. Acreditava que um 
bom funcionário para ser bom mesmo, deveria ser preciso nos 
horários, tão rigoroso como o grande relógio de Londres. 

Agora, porém, havia interrompido uma sequência linear de 
assiduidade de mais de cinco anos. Não podia mais voltar atrás... 
Em consequência disso passou a culpar-se o tempo todo como se 
tivesse cometido um grave crime para o qual se seguiria uma severa 
pena. 

Não encontrava nenhum motivo para o fatal atraso, afinal, 
ponderava mentalmente, a empresa estava localizada apenas a dois 
quarteirões de casa, de modo que nem sequer necessitava tomar 
qualquer tipo de condução. Ia andando todos os dias e de tal modo 
que sempre chegava meia hora antes do início do expediente. Desta 
vez, porém, algo deu errado, o relógio não despertou no horário 
programado, muito embora intercalasse dois alarmes com intervalo 
de dez minutos de um para outro. Também não fora acometido de 
qualquer enfermidade. Tudo corria em perfeita ordem, dentro da 
mais completa rotina. 

Por qual razão isto veio acontecer?... O que estaria por trás de 
tamanho imprevisto?... 

O tempo todo questionava a si mesmo dos motivos que levaram os 
relógios a parar. Por mais que se esforçasse, no conseguia aventar 
uma hipótese meramente mecânica, algo intrínseco ao próprio 
mecanismo indicador das horas. No seu âmago, sentia-se como se 
tivesse transgredido o sexto mandamento sagrado, ou como se fosse 
o autor de um crime hediondo. 

O relojoeiro não encontrou nenhum defeito nos aparelhos, que 
pareciam trabalhar em perfeita harmonia. Tal constatação levou-o a 
deduzir que algo estranho devia ter acontecido, algum mistério para 
o qual tinha que descobrir a exata razão. 

Pensou em muitas coisas, e se convenceu que ali andou pondo o 
dedo alguma entidade sobrenatural. Sim, talvez algum espírito 
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desencarnado viera lhe cobrar alguma dívida passada, encontrando 
nos ponteiros do relógio o seu ponto fraco. “Foi isso”, pensou 
aliviado. 

A esta fatal constatação seguiram-se algumas reações imediatas...  

Na sexta andou por um terreiro de umbanda, onde tomou um passe 
e recebeu a bênção de uma ialorixá. No sábado, compareceu a um 
culto pentecostal, submetendo-se a uma sessão de descarrego, para 
a libertação dos encostos e outros agentes do mal. E, por fim, esteve 
domingo na missa da Matriz, participando com extrema 
consternação do corpo e do sangue de Cristo. Ao fim de tudo, 
sentia-se como que redimido das faltas cometidas, incluindo aí a 
culpa que há dias lhe oprimia e que tanto lhe causava desgosto. 
“Vida nova”, dizia consolado para si mesmo... 

Na manhã do dia seguinte, o alarme soou como de hábito, com a 
mesma pontualidade do famoso relógio inglês. Levantou-se, 
seguindo à risca o script costumeiro. Não queria que nada desse 
errado... Saiu cantarolando em inglês. Sentia-se enfim feliz e 
mentalmente revigorado! 

No caminho encontrou um velho de barbas brancas, que caminhava 
lentamente com os olhos baixo. Este achegou-se a ele e perguntou-
lhe as horas, foi quando percebeu que havia esquecido o relógio. 

– Desculpe-me, esqueci o relógio, respondeu com um sorriso ríspido 
e forçado. 

Essa era a primeira vez que esquecia o relógio. O evento, igualmente 
banal, fê-lo estremecer. Deliberou então retornar correndo a casa a 
fim de buscá-lo. Encontrou-o em cima da pia com os ponteiros 
parados. Correu-lhe então um frio por toda a espinha e arrepiaram-
se-lhes os pelos. Um turbilhão de pensamentos aflorou-lhe a mente 
intranquila. Por trás deles, pairavam entidades espirituais querendo 
atormentar-lhe a vida, tirar-lhe a paz... Via-se, pois, no fundo do 
abismo da desgraça. 
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Queria rezar, pedir socorro aos santos, ler o Salmo 91... Não lhe 
restava tempo. Estava atrasado... 

Saiu de casa ofegante, desesperado e correndo de um lado para 
outro da rua. Esbarrou num homem... Escapou de cair num buraco... 

Ao dobrar a esquina, mirou bem o relógio e notou que os ponteiros 
corriam normalmente. Sentiu-se mais uma vez aliviado e respirou 
fundo. Em seguida, porém, desesperou-se ao se dar conta que estava 
atrasado... 

Muito atrasado... 
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QUITE COM A VIDA 

 

 

Sentiu-se velha pela primeira vez aos vinte e cinco anos de idade. 
Até então não alimentara a menor preocupação com o tempo, nem 
havia formulado qualquer reflexão filosófica sobre a velhice, bem 
como dos seus naturais efeitos. Agora, porém, aquelas duas linhas 
de expressão bem no meio da testa, entre as sobrancelhas, vinham 
deitar abaixo suas ilusões de juventude, brotando-lhe na alma um 
sentimento de tristeza e frustração, como se apenas ali descobrisse 
que a vida era breve. 

O espelho, que até então se lhe mostrara indiferente, passou a 
exercer sobre ela uma atração quase molecular, como que na 
química. Mirava-o repetidas vezes ao dia, não porque se tornara 
repentinamente vaidosa, mas para ter certeza de que suas feições 
preservavam os traços da primeira mocidade. 

Em vista disso, passou a observar perscrutadoramente outras 
mulheres, a fim de se comparar com elas, a ver se os vestígios da 
idade lhes eram mais expressivos, e se deliciava no seu íntimo 
quando as viam mais afetadas pelas intempéries do tempo. 

A melancólica constatação de que envelhecia acrescentou-lhe ainda 
novos hábitos, os quais, com o passar dos anos, converteram-se em 
verdadeiras manias e obsessivos vícios. Tornou-se comum, por 
exemplo, a peregrinação a dermatologistas e esteticistas, que lhes 
prescreviam cremes e lhes apresentavam as mais variadas dicas de 
como manter a pele saudável e evitar o aparecimento das rugas... 

Aos trinta e cinco anos já havia se utilizado de tudo, das substâncias 
antioxidantes aos ácidos glicólicos. Experimentou ainda o lifting, 
o peeling, a vacina anti-idade, os esfoliantes, as hidratações, a 
máscara de ouro, o botox, entre outros inúmeros tratamentos 
disponíveis no mercado, os quais, se não surtiam resultados 
práticos, ao menos originavam um efeito psicológico confortador, 
que lhe fazia sentir mais jovem e mais feliz. 
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Mas o tempo pareceu correr mais rapidamente do que costumava, e 
com ele seguiu-se a angustiosa desilusão da Sibila. Aos cinquenta 
anos apresentava as características típicas da idade, não obstante 
todos os cuidados que tivera para camuflá-las. Sozinha, porém, 
diante do espelho, transbordava-se de uma amargura íntima e 
resignada, que a fazia desesperar-se. Não era propriamente o medo 
da velhice, mas de sua inevitável consequência. 

Com o decorrer da idade tornou-se amargurada e infeliz, 
permanecendo a maior parte do tempo enclausurada dentro de casa, 
onde se consumia em angústias e tristezas. Assim esteve longos 
anos, introspectiva e imersa em ponderações filosóficas. 

Um dia, porém, surgiu-lhe de súbito um inexplicável interesse pelas 
coisas simples da vida. Foi quando, por fim, desistiu dos cosméticos 
e dos demais subterfúgios oferecidos pela indústria da beleza. Os 
cabelos, outrora tingidos, agora se viam grisalhos e longamente 
caídos sobre os ombros. As roupas passaram a refletir o desapego 
pela ostentação e pelo luxo. O rosto transparecia uma placidez 
natural, sem qualquer disfarce. Doravante tudo nela era 
simplicidade e desprendimento. 

E foi assim, sem extravagâncias, sem prestígio público e sem 
grandes remorsos, que chegou aos setenta anos de idade. Sentia-se 
quite com a vida, que considerava seu único e verdadeiro legado. 
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ALÉM DA TAPROBANA 

 

 

Estava eu lendo Camões quando o telefone tocou. Era uma voz de 
mulher. Falava baixinho e enfatizava que tinha algo importante para 
me dizer e me implorava para que apenas a escutasse. Fez questão 
de acrescentar que não queria conselhos nem dinheiro emprestado, 
nem qualquer outra coisa. 

— Apenas me escute, dizia como se estivesse acabado de encontrar 
o gigante Adamastor. 

Neste momento estava eu além da Taprobana, seguindo por mares 
nunca dantes navegados e já chegando ao Cabo das Tormentas. Um 
tanto confuso e espantado, indaguei do seu nome, ao que ela disse 
que eu saberia mais adiante pelo próprio teor da conversa, e instava 
ainda que contava muito com minha compreensão. Em seguida 
suplicou-me para que não desligasse o telefone, pois se tratava de 
algo do meu interesse, e me pedia desculpas por qualquer 
incômodo, e repetia que assim procedia apenas por se tratar de um 
assunto de excepcional relevância. 

Eu disse-lhe que tudo bem, e fiz-me envolver pela misteriosa voz 
desta musa secreta, prontificando-me a ser todo ouvidos. Ela me 
agradeceu a paciência, pedindo mais uma vez para que não fosse 
interrompida, pois o que tinha para dizer, insistia, era deveras 
sucinto e não me custaria mais que alguns breves minutos. Dito isto, 
por fim principiou a falar... 

Há vinte anos que nos conhecemos, quando ainda éramos 
estudantes na Faculdade de Letras. Isso era lá pelo ano de 1995. 
Lembro-me de você como se fosse hoje. Era magro, tinha um nariz 
adunco, os cabelos lisos e longos, o queixo partido e um par de 
olhos penetrantes como punhais. Ah, quanto tempo! 

Lembra-se daquele dia em que nós dois, ambos eufóricos, líamos Os 
Lusíadas em voz alta lá na Praça do Relógio? Você lia uma estrofe e 



24 

 

eu outra, até nos cansarmos de tanto ler. Depois íamos para a 
lanchonete e nos esquecíamos das aulas. Ah, doces lembranças! 

Você me chamava de Terpsícore, pois gostava de me ver dançar, e 
dançávamos juntos, e ríamos juntos e nos transbordávamos de 
amor. Então você me beijava deliciosamente, e me abraçava cheio de 
poesia, e me recitava poemas, e me prometia eterno amor. Queria 
tanto que se lembrasse desses nossos momentos!... 

E, por fim, trago à memória o nosso último encontro. Lembra? Você 
estava ansioso e atordoado, pois era seu último dia na faculdade. 
Notei ainda que estava um pouco triste, porém nada me disse sobre 
a razão daquela tristeza. Da minha parte, estava transbordando de 
felicidade por sua causa. Ah, quanta expectativa nutria dentro de 
mim!... 

Chorei muito quando me disse que iria visitar seus pais. Embora me 
afiançasse que voltaria em breve, ainda assim chorei... Sim, chorei, 
chorei muito... Alguma coisa dentro de mim parecia dizer que era o 
fim de tudo, que depois daquele dia não nos veríamos mais. Foi com 
esse pressentimento ruim que nos despedimos. E você se foi para 
nunca mais voltar, nem sequer me deu notícias. Por quê? Isso eu 
nunca soube. 

Há dois meses encontrei por acaso uma de nossas amigas dos 
tempos de faculdade, que deu notícias suas e me cedeu o seu 
telefone. Queria que soubesse que, passados vinte longos anos, 
ainda o amo profundamente, e talvez até mais do que antes. Se isso 
é loucura, vá lá, que seja! O fato é que o amo, apesar de tudo e do 
tempo... Qual a relevância dessa absurda confissão? Bom, estou 
desenganada pela Medicina. Tenho ainda alguns meses de vida, 
talvez uns dois ou três, foi o que me disseram os médicos. Quisera 
muito vê-lo antes de partir. Esse é meu anseio supremo. Sei que 
deve ter suas ocupações, mas... 

Interrompi a conversa prometendo vê-la imediatamente ainda no 
dia seguinte. Ela me agradeceu chorando... 
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E lá fui navegando na minha triste nau a ver minha antiga 
Terpsícore... Será que dançava ainda? 

Estava tomado de estranhos sentimentos. O remorso corroía minha 
alma, e cheguei a sentir vergonha de mim mesmo. Nada podia 
justificar tão longo silêncio. Sentia-me como se estivesse navegando 
em rota oposta aos dos lusíadas, indo de Melinde à Mombaça. O 
Velho do Restelo parecia me interpelar, tentando convencer-me a 
não prosseguir viagem, e me acusava de vil infâmia. Por um breve 
instante pensei em desistir do meu louco intento, em abster-me de 
vê-la... No entanto, após ferrenha luta comigo mesmo, triunfei sobre 
o vil tentador e seguir avante com o socorro das musas. 

Ela me esperava à porta. Estava linda, não obstante seus quarenta e 
três anos de idade. Trajava um vestido longo e todo azul. Não se 
mostrava triste; em vez disso, parecia espargir luz pelos olhos, e 
sorria como uma noiva que ansiosa aguarda o nubente no altar. 

Entrei. Havia flores por toda a casa, flores de vários tipos e cores. 
Logo escutei ecoar uma exuberante melodia. Era o Danúbio Azul. 
Então de repente ela começou a dançar, e girava de um a outro lado, 
e erguia as mãos para o alto, e suspirava, e murmurava expressões 
de amor... Sem dizer nada, tomei-a pela cintura, beijai-a 
escandalosamente, e dançamos como dois jovens bailarinos, e nos 
amamos pela noite adentro... 

Pela manhã acordei como se estivesse na Ilha dos Amores. Ela 
porém já não estava mais ali... Tinha ido ao Concílio dos Deuses... 
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O FAUSTO DE CAPIM GROSSO 

 

 

Tinha acabado de completar vinte e oito anos de idade. Estava 
transbordando de alegria. Solteiro, jovem e bonito, sentia-se 
indestrutível e transportado a todos os céus possíveis e impossíveis. 
Encontrava-se, pois, naquele instante da vida em que se deseja que 
os ponteiros do tempo cessem e que se congelem para sempre os 
belos dias de juventude. 

Faustino era o seu nome. Nascera em Capim Grosso, pequena 
cidade do interior da Bahia, filho único de um próspero comerciante 
e proprietário de uma grande rede de lojas do ramo de 
eletrodomésticos. Completados dezoito anos de idade, fora 
mandado pelos pais a capital Salvador, para concluir ali seus 
estudos. Cinco anos depois, já bacharel em Direito, retornou à 
cidade natal, onde passou a trabalhar nas empresas da própria 
família. 

Ali chegou cheio de planos e ambições. 

É preciso salientar, porém, que não se incluía aí o plano 
matrimonial. Ao contrário, ensoberbecia-se no fato de nunca ter se 
apaixonado e esnobava daqueles que diziam sonhar com um grande 
amor, com família, com filhos e com seus congêneres. 

— Amor? Ah, não! não nasci para as coisas do amor, dizia em tom 
de galhofa à roda de amigos. 

Não obstante manifestasse imensa satisfação com o tipo de vida que 
levava, nutria ele — secretamente dentro de si — de uma angústia 
vulcânica e avassaladora, a única coisa que de fato o perturbava e 
que com frequência o fazia sentir-se melancólico e infeliz: era o 
medo mórbido de envelhecer. Daria tudo, inclusive toda a fortuna 
que viesse a herdar, a fim de manter-se jovem para sempre. Apesar 
da idade e dos estudos, ainda não havia amadurecido o suficiente 
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para lidar com as naturais leis da natureza, e se alimentava às 
ocultas da mística de uma eterna juventude. 

Com andar do tempo, a preocupação com a idade dominou-o 
completamente, e de tal modo que passou a se envolver com o 
ocultismo, algo que ele mesmo denominou de “a ciência da arte e do 
mistério”, embrenhando-se nos conhecimentos secretos da 
maçonaria, da cabala, da teosofia, da astrologia, da alquimia e das 
religiões politeístas, como aquelas outrora praticadas no antigo 
Egito e em outras civilizações da antiguidade. Dedicou-se ainda de 
corpo e alma aos estudos acerca dos mistérios da vida, 
aprofundando-se no conhecimento da Bíblia, dos livros apócrifos e 
demais obras consideradas sagradas, especialmente do famoso 
“Livro de São Cipriano”, acreditando que encontraria nele, se não 
uma candeia, ao menos uma pontinha de luz para a perpetuação 
eterna da sua mocidade. 

*** 

Era o dia de procissão de São Cristóvão, o santo padroeiro da 
cidade. Durante toda uma semana, esta enchia-se de visitantes, 
oriundos de localidades próximas, muitos dos quais ali 
compareciam apenas para usufruírem dos atrativos que em muito 
excediam à simples espiritualidade, tais quais as quermesses, os 
bingos, os leilões, as gincanas, as bebidas e as comidas típicas, que 
os extasiavam. Dentre esses visitantes, apareceu um por nome de 
Goethe, homenzarrão alto, loiro, elegantemente vestido e com 
acentuado sotaque alemão. Este logo chamou a atenção da cidade, 
não propriamente pelos seus traços físicos, mas por seu sedutor 
carisma e pela áurea de mistério que parecia lhe envolver. 

Faustino foi um dos que mais se deixou impressionar pelos encantos 
do ilustre visitador. Em consenso com a família, convidou-o para 
um jantar em sua casa num dia de domingo. O homem aceitou com 
ambas as mãos o convite. 

No dia aprazado, lá compareceu o misterioso alemão. Durante toda 
a ceia, este mostrou-se de uma cortesia exemplar, que a todos 
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encantou. Faustino perguntaram-lhe muitas coisas: de onde vinha, o 
que fazia, quem eram seus pais etc. Ele então contou várias histórias 
e discorreu ainda sobre ciência, religião, filosofia e outros assuntos 
os quais fizeram o coração do jovem transbordar de curiosidade. 
Queria conhecê-lo melhor, e até aventou para si mesmo a ideia de 
estar diante de um místico guru, o qual muito poderia ensinar-lhe 
acerca dos mistérios da vida e, quem sabe, apontar-lhe um novo 
horizonte para seu angustiante dilema. 

Terminado o jantar, foram ambos até a biblioteca, que era um 
elegante recinto anexo à casa, e que constava de dez grandes 
estantes. Em três delas estavam os livros sobre Direito, da história 
da jurisprudência e suas inúmeras ramificações pelo mundo; outras 
duas continham os livros da Literatura Universal, os clássicos da 
Literatura Portuguesa e Brasileira, dentre os quais se incluíam as 
obras de Augusto dos Anjos e de Fernando Pessoa; nas demais 
estantes constavam os livros sobre religião, misticismo, filosofia e 
sociedades secretas. Goethe examinou-os bem, retirando entre eles o 
misterioso “livro da capa preta”, o mesmo de São Cipriano. O rapaz 
estremeceu, enquanto o homem, sorrindo, fixava-lhe um olhar 
penetrante e resplandecente. 

— Queres de fato saber quem eu sou? perguntou-lhe ele sorrindo, 
como se já soubesse a resposta. 

Agitado e tomado de pavor, Faustino deixa-se cair, sem voz, sobre 
um velho sofá de couro. Respira fundo e, após alguns segundos, 
responde com a voz trêmula: 

— Sim, sim, és Lucius! 

— Pois aqui estou, replicou-lhe este sorrindo com ar de íntima 
satisfação. 

O rapaz permaneceu imóvel por algum tempo. Queria falar, a voz, 
porém, sumiu-lhe novamente da boca. Um frio desceu-lhe pela 
espinha, enquanto seus pelos eriçaram-lhe por todo o corpo e o suor 
cálido caía-lhe em bagas pela testa. 
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O misterioso homem acercou-lhe lentamente e balbuciou-lhe 
algumas palavras obscuras e sedosas no ouvido. Estas pareceram 
revigorar-lhe os ânimos, fazendo com que o moço se erguesse de 
súbito, como se estivesse preparando voo para as alturas. Neste 
instante, as mãos deles apertaram-se com energia: entendiam-se e 
riam-se como se fossem bons e velhos amigos. 

Daí em diante, por espaço de alguns anos, sucedeu-lhe uma 
enxurrada de acontecimentos. O pai e a mãe faleceram num 
acidente de automóvel. De posse da herança, foi ele passear na 
Europa, retornando meses depois: feliz e tão jovem quanto antes. Já 
em sua cidade, assumiu o controle das empresas da família, 
expandiu os negócios com a incorporação de outras sociedades e 
passou a encabeçar a lista dos homens mais ricos do Brasil. 

Quanto ao seu dilema com a velhice, desde o diálogo da biblioteca, 
dissiparam-se-lhe todos os medos e preocupações. Seus cuidados 
agora se dirigiam exclusivamente a questões do amor. Casamento 
era assunto que não se via em sua agenda, apesar da imensa 
procissão de pretendentes. Evitava falar do assunto e se enfadava 
com os que insistiam em lembrá-lo. 

— O quê? casar? Não, não nasci para marido, repetia entediado aos 
que teimavam em querer mandar-lhe ao altar. 

Com o passar do tempo, um fato começou a prender a atenção dos 
habitantes da cidade. Apesar dos anos longos e desvairados, 
Faustino parecia não envelhecer. Alguns atribuíam esta proeza a 
fartura de dinheiro que tinha, a qual lhe dava acesso aos mais 
sofisticados avanços da medicina no âmbito da estética. Outros, 
contudo, levantaram a suspeita de que ele havia feito um pacto com 
o diabo, e que por isso não ficava velho. 

Ao completar cinquenta anos de idade, já um pouco mais gordo, 
porém mantendo a mesma aparência de trinta, relaxou-se ele em 
suas preocupações com as coisas do amor. Foi nessa época que 
conheceu Margarete, uma linda e fresca viúva, que lhe cativou o 
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coração e lhe fez esquecer todo o seu passado. Apaixonou-se 
loucamente por ela, e só para ela queria viver e dedicar-se. 

Na noite em que faria cinquenta e cinco anos de idade, sentia-se 
esplendorosamente feliz e realizado. A casa estava repleta de 
convidados, gente de todos os lugares, pessoas da alta sociedade 
capim-grossense e de toda a redondeza, grandes fazendeiros, 
comerciantes e políticos. 

Terminada a festa, conduziu ele a amada até sua casa, voltando logo 
em seguida radiante de felicidade e todo cheio de amor. Entrou no 
quarto para dormir, apagou a luz e deitou-se pensando na vida e na 
mulher que tanto amava. 

De repente, como se lhe surdisse uma cobra, apareceu num vapor de 
fumaça, um homem alto, loiro e com forte sotaque alemão. Era o 
mesmo Goethe. Este portava nas mãos um documento escrito em 
tinta rubra, ao fim do qual estava assinado com o próprio sangue: 

FAUSTINO CARNEIRO RIOS 

— Vim trazer-lhe a conta, disse-lhe o visitante com um sorriso 
sarcástico que se fez ecoar pela casa inteira. 

 

Faustino ergueu-se sobressaltado da cama. Seus olhos pareciam 
saltar para fora, como se estivesse na iminência da própria morte. 
Neste momento lembrou-se do diálogo que tivera na biblioteca, do 
livro da capa preta, do pacto que assinara... Lembrou-se de 
Margarete. 

 

Goethe soltou uma formidável gargalhada e se esvaiu pelos ares, 
deixando para trás lágrimas e fumaças. 
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AS CONFISSÕES DO PASTOR MATIAS 

 

 

Tinha Matias vinte e cinco anos quando se converteu à religião 
evangélica, tornando-se logo um fervoroso pentecostal e um rígido 
defensor do que chamava de “sã doutrina”. Não usava bermuda 
nem outras roupas que tomava por “mundanas”. Desfez-se da 
televisão e quebrou todos os seus velhos LPs de rock, incluindo sua 
tão cobiçada coleção de Pink Floyd. 

— É o diabo encaixotado! dizia, referindo-se ao aparelho de TV. 

Parou de fumar e não frequentava mais os botecos. O futebol, que 
sempre fora sua grande paixão, também foi deixado de lado, e o 
sexo ficou só para depois do casamento. 

Debalde tentou converter a namorada, que temia abandonar o 
terreiro de Umbanda e ser punida pelos orixás. Em consequência 
disso rompeu ele o namoro, alegando que não podia haver 
comunhão entre a luz e as trevas. Ia procurar uma mulher santa e 
submissa à palavra de Deus. 

— O Senhor vai preparar outra, tentava legitimar assim sua atitude 
aos parentes, que não se conformavam com tão brusca e extremada 
conduta. 

Dois anos depois de convertido, foi consagrado ao posto de 
Diácono. A essa altura já tinha encontrado sua “Rebeca”, termo que, 
no jargão evangélico, identificava a mulher “preparada por Deus”. 
Seu nome era Sabrina. 

Sabrina era virgem e orçava pelos seus trinta anos de idade. Foi 
Matias seu primeiro namorado. Conheceram-se num culto de 
vigília. Oraram, olharam-se e amaram-se. Casaram um ano depois, 
com a bênção de Deus e do pastor Jaime. 

Já no início do consórcio Matias mostrou-se obstinado e exigente 
para com a mulher, proibindo-lhe o uso de qualquer roupa ou 
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objetos considerados por ele como vaidosos ou mundanos, 
incluindo aí calças, brincos, pulseiras, colares, anéis e outras 
bijuterias. Não lhe permitia ainda que fizesse uso de 
anticoncepcional ou seja lá qual fosse o método contraceptivo, e 
justificava tudo recorrendo à Bíblia. 

— Ora, não diz a Palavra de Deus “crescei e multiplicai?” 

Pela rigorosa doutrina do Matias, não era ainda permitido à mulher 
depilar as pernas ou fazer as sobrancelhas. O uso de esmaltes 
também não era tolerado. A estas regras seguiam-se outras, como a 
proibição do salto alto e das botas até o joelho. 

— A mulher de Deus tem de ser santa. Está na Bíblia! 

Concomitantemente ao nascimento do primeiro filho, foi ele por fim 
ordenado pastor. Consta dessa data seu estranho hábito de dormir 
de paletó e tomar banho de camiseta e bermuda. Os outros cinco 
filhos vieram logo a reboque, num espaço quase linear de dez anos. 
Completava-se aí o mandamento bíblico da procriação. 

Aos cinquenta anos Matias decidiu fundar sua própria 
denominação, construindo um pequeno salão num terreno cedido 
pelo sogro, o qual fora erguido em mutirão pelos próprios membros, 
cujo número, à época, chegava a quarenta pessoas, entre homens e 
mulheres. 

Foi num culto de domingo que Matias apresentou os primeiros 
sintomas de uma grave enfermidade que rapidamente o levaria a 
morte. Sentiu um calafrio na espinha, que veio acompanhado de 
uma dor intensa e um desmaio alucinante. 

O médico deu-lhe o diagnóstico e o tempo que lhe restava de vida: 

— Dou-lhe num máximo um mês de vida. Aproveite-a da melhor 
forma. A medicina não poderá curá-lo. Lamento!... 

Foram dias difíceis e angustiantes. Não obstante acreditasse e 
buscasse por meio da fé a cura para seu corpo, sentia este 
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definhando lentamente aos poucos. Nem sequer podia pregar. 
Ficava quase todo o tempo numa cama, orando e lendo a Bíblia. 

Sentindo a proximidade da morte, deliberou escrever uma carta. 
Chamou então a companheira e recomendou-lhe em prantos que 
esta fosse aberta e lida apenas no seu velório, mas não por ela. 

— Promete-me, promete? 

Comovida e visivelmente abatida, ela o abraçou e, entre lágrimas, 
prometeu-lhe tudo que quisesse. 

Morreu Matias aos cinquenta e cinco anos de idade, de terno e 
gravata e com a Bíblia aberta no Salmo 91 sob o peito. 

Deu-se o velório na igreja, às nove horas de uma fria noite do mês 
de junho. Realizada a cerimônia fúnebre, tem-se a leitura da carta, 
que se encontrava devidamente lacrada e em cujo verso se via 
escrito: “Minhas confissões”. 

— Prezados irmãos, a pedido do meu querido esposo não abrir esta 
carta nem sei absolutamente nada do seu teor. Desta forma, para 
cumprir sua vontade e para selar a promessa que fiz com ele, 
entrego-a ao nosso irmão Jônatas, a fim de que proceda sua leitura. 
Peço silêncio e reverência a todos os presentes. 

Ela chora. O homem então começa a leitura da carta: 

“Pequei, Senhor! Sim, pequei!... 

E foi a gravidade dos meus pecados que fez dissipar de mim toda 
disposição em querer confessá-los ainda em vida. O perdão de Deus 
eu já o obtive, agora só peço o vosso. 

Perdoai-me irmãos! 

Não me condenai pelos meus pecados, pois Davi também pecou e 
ainda assim vós o amais com todo o vosso ímpeto. Eu não fui Davi, 
mas fui humano. 

Perdoai-me irmãos!” 
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A esta altura nota-se muitas faces apreensivas e outras 
completamente tomadas de angústia e pavor. Algumas mulheres 
buscam sair às ocultas do templo, mas de pronto são impedidas 
pelos seus maridos. Uma senhora aparentando lá seus cinquenta 
anos sente um mal-estar, fazendo cessar momentaneamente a leitura 
da misteriosa epístola. 

Os ânimos são acalmados e dá-se prosseguimento à leitura da carta: 

“Qual de vós não cometeu pecado atire a primeira pedra neste 
defunto que vos escreveu. Se a minha carne foi fraca, lembrai-vos de 
que sois também carne e de que sereis também defuntos. 

Perdoai-me irmãos! 

Se fui um descomedido amante da vida e dos prazeres, e se para 
usufruí-los servir-me do vosso suado dízimo e ofertas, lembrai-vos 
que em troca recebestes palavras de conforto e abundantes 
conselhos. 

Perdoai-me irmãos! 

Quantos de vós, no mais íntimo de vossos corações, não daríeis tudo 
por uma delirante noite de excitação e prazer? Se exerceis restritivas 
ações sobre vossos impulsos e desejos, certamente não o fazeis por 
deliberado amor a Deus. Em vez disso, porém, fazeis porque temais 
o julgamento final e as labaredas ardentes do inferno. 

Perdoai-me irmãos! 

Fui ator de uma comédia trágica. E vós que assistis a este fúnebre 
espetáculo e que vedes temerosos este desagradável esquife, contai 
vossos anos, calculai vossos dias, pois são como a sombra de um 
pássaro que nos sobrevoa. O que é a vida senão uma peça de teatro 
em que cada um, sob sua própria máscara, vive seu próprio 
personagem até que o supremo diretor o venha tirar da cena? 

Perdoai-me irmãos! 
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Fui santo e devasso; fui crente e profano; fui sincero e hipócrita; fui 
humano, demasiadamente humano... 

Perdoai-me irmãos! 

Confesso, minha doce e querida Sabrina, que não fostes tu minha 
única mulher, nem foram únicos os nossos três filhos. Em várias 
camas deitei e com muitas mulheres fiz gerar outros filhos, alguns 
dos quais aqui estão a velar o pai defunto. Olhai bem o Giovane, o 
Miguel e a Selma... Vede bem as cores de seus olhos, suas testas 
largas, seus cabelos pretos e, principalmente, os narizes aduncos de 
todos eles. Sim, são todos filhos meus, de outras mulheres que 
muito amei... Lúcia, Márcia e Valéria. Não as condenem irmãos, pois 
seus maridos de tudo tinham conhecimento e tudo aprovavam. 

Perdoai todos nós, irmãos!” 

Grande burburinho se faz ouvir no recinto. Algumas mulheres 
choram; outras desmaiam e agridem-se com tapas e puxões de 
cabelos. A confusão é generalizada. Homens batem-se corpo-a-corpo 
e insultam-se mutuamente. Enquanto isso, um grupo de cerca de 
vinte pessoas aproxima-se do caixão e encara o morto como se lhe 
quisesse trazer de volta sua alma, apenas para ter o prazer de 
mandá-la às profundezas do inferno. 

Em meio ao imenso alvoroço, chegam dois agentes funerários 
devidamente acompanhados de uma viatura policial. Acalmam-se 
novamente os ânimos. Metem-se o féretro no rabecão, que é 
conduzido imediatamente ao cemitério. 

Prosseguem-se as confissões do pastor Matias... 
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RESSUSCITADO EM SÃO PAULO 

 

 

Não se sabe como, mas o fato é que, depois de cem anos enterrado, 
viu-se em carne e osso e de paletó e gravata bem no centro da 
Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. 

Morrera exatamente no mesmo dia em que foi inaugurada a famosa 
via pública paulistana, a oito de dezembro do ano de 1891, 
precisamente às 23 horas e 12 minutos, vítima, segundo obituário da 
época, do “Cholera-morbus”. Fora sepultado no Cemitério da 
Consolação, em cuja lápide se via escrito: 

Aqui jaz 
Sebastião Alves, 

homem íntegro e temente a Deus. 

No tempo em que outrora era vivo residia naquele mesmo local, 
numa belíssima mansão construída por obra de um famoso 
arquiteto italiano. Era homem de posse, um próspero fazendeiro, 
dono de imensos cafezais na região de Ribeirão Preto, interior da 
Capital. 

Estava, agora, ali trajado à moda do Império, havia já alguns longos 
minutos. Seu semblante fazia transparecer tristeza e confusão. Que 
havia ressuscitado tinha poucas dúvidas, porém, sua maior 
hesitação consistia em saber se estava no céu, se no purgatório ou se 
no inferno. 

Inicialmente acreditou que estava ali para purgar seus pecados. 
Quando vivo, era ele um homem religioso, que frequentava 
regularmente à missa e que, vez ou outra, compadecia dos 
necessitados com suas esmolas. É bem verdade que nos tempos 
passados fora um assíduo frequentador dos lupanares, das 
chamadas "casas de tolerância", as quais circundavam em 
abundância a imensa cidade. Esse comportamento, porém, era 
naqueles idos tempos uma prática tolerada e bem comum entre os 
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homens sérios de família. Por isso, se não se achava digno do 
paraíso, também não se via merecedor do inferno. 

Em frente a um enorme arranha-céu contemplava aquele vaivém de 
pessoas apressadas, que falavam sozinhas portando estranhos 
objetos ao pé do ouvido; observava atônito aquelas máquinas que 
circulavam velozmente de um a outro lado com gente dentro; 
escutava aquele barulho estarrecedor que incomodava seus 
tímpanos e que pareciam anunciar o juízo final. Então imaginou que 
poderia está no mundo subterrâneo das almas perdidas. Para se 
certificar disso procurou encontrar algo que se assemelhasse à figura 
do demônio, com chifres, rabos, olhos fumegantes e asas. Neste 
instante um enorme objeto com asas cortava os céus da imensa 
Avenida, foi quando aventou a ideia de que poderia está entre anjos 
em alguma parte do paraíso. 

Um turbilhão de pensamentos desordenados aflorou sua mente 
perplexa, ficando ali quase que imobilizado, sem saber o que fazer, 
para onde ir e a quem pedir socorro, se é que poderia fazê-lo. Não 
podia conjecturar a hipótese de estar no lugar onde outrora vivera 
com a mulher e seus oito filhos, e onde construiu um patrimônio 
que lhe rendera títulos e méritos... 

Enquanto andava notou, por fim, alguma coisa que lhe parecia ser 
familiar. Era o belo Parque Trianon, um oásis verde bem no meio do 
caos de concreto de São Paulo. Ficou ainda mais perplexo, e já não 
podia atinar se ali era o purgatório, se o céu ou o inferno. 

Calado e se sentindo totalmente exposto ao abandono, andou mais 
um pouco e, estupefato, leu numa placa azul os seguintes letreiros: 
AVENIDA PAULISTA. Neste instante presumiu a ideia de que 
poderia está realmente no lugar onde vivera e morrera, e então seu 
coração se alegrou sobremaneira. 

Mas o que fazer?... Se de fato estivesse voltado ao mundo dos 
mortais, encontraria ele algum parente vivo?... E os herdeiros da sua 
linhagem, por onde andariam? Logo, porém, estremeceu ao julgar, 
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segundo certas probabilidades, que não encontraria mais ninguém 
de sua família, e chorou copiosamente. 

Seguiu adiante e entrou na Rua da Consolação. Andou mais um 
pouco e parou em frente ao cemitério, reconhecendo-o como o local 
onde havia sido sepultado, no dia nove de dezembro de 1891, às 17 
horas e 13 minutos. Entrou espavorido. Seu túmulo ainda estava lá, 
mas não via escrito ali o seu nome, nem tampouco o seu antigo 
epitáfio. Durante alguns minutos conservou-se na mesma posição, 
com os olhos fitos no sepulcro. Um pássaro pairou veloz sobre sua 
cabeça e desapareceu entre as árvores... O sol escondeu-se por entre 
nuvens negras e túmidas.... Um raio rasgou o céu e um enorme 
trovão rolou pelos os ares... 

Seu coração então acelerou... suas mãos frias tremeram... seu rosto 
empalideceu e sua respiração cessou... Súbito! tomba sobre o 
próprio túmulo... Era a morte que lhe chegava pela segunda vez... 
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BAHIA ATÉ MORRER... 

 

 

José Alexandre da Silva, apelidado Zé Bahia, considerava-se o 
primeiro entre todos os torcedores do Esporte Clube Bahia, daí a 
razão desta alcunha. 

É preciso esclarecer, no entanto, que sua intensa paixão pelo tricolor 
baiano não despontou de um instante para o outro; também não 
fora consequência de uma escolha minuciosa e caprichosamente 
ponderada, nem muito menos foi o resultado de uma feliz aposta 
que lhe rendeu alguns trocados. Este gosto vivo pelo grande time da 
Bahia já se manifestava desde seus oito anos de idade, quando 
passou a receber forte influência do pai, que o levava religiosamente 
aos estádios, e com muito mais entusiasmo à Fonte Nova, para 
assistir ao que ele designava como “o melhor e mais verdadeiro 
futebol do Brasil”. 

Aos dez anos de idade, quando ainda era tratado pelo apelido de 
Zezinho, que lhe dera a mãe, fora convencido pelo pai a ingressar 
num grêmio recreativo dedicado ao célebre clube baiano, no qual 
alçou, seis anos depois, ao cargo de presidente, quando só então foi 
cognominado “Zé Bahia”. 

– Bahia até morrer! bradou no seu discurso de posse, tomando de 
empréstimo um trecho do conhecido hino do Flamengo. Este passou 
a ser o seu lema, o grito de guerra quando se dirigia aos estádios, ou 
quando via seu estimado Bahia granjear mais um título. 

No entanto, conquanto estivesse bastante satisfeito com o 
desempenho de seu time no âmbito regional, uma vez que este tinha 
a hegemonia no Estado, Zé Bahia ainda nutria dentro de si de um 
profundo resquício de insatisfação, algo que geralmente o levava a 
uma mesa de bar, onde buscava extravasar seu descontentamento 
ao som de Amado Batista e de uma garrafa de Pitu. Atormentava-o 
o fato de o tricolor de aço nunca ter conquistado um título nacional, 
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algo que lhe arrancaria esta imensa angústia, além de fazer calar a 
boa dos "leões sem garras", que era o modo como chamava os rivais 
torcedores rubro-negros do Vitória. 

Anos depois, para seu pleno delírio, este tão almejado dia chegou. 
Finalmente, o Bahia, pela primeira vez na sua história, erguia a tão 
cobiçada taça do Campeonato Brasileiro. 

– Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... gritava 
alucinadamente ao mesmo tempo em que era conduzido pela 
ambulância ao pronto-socorro, após sentir uma forte dor aguda no 
peito, em consequência do intenso extravasamento emocional que 
lhe dominou durante a partida. 

– O próximo será a Libertadores! ainda conseguia gritar ao som da 
sirene que gemia pelas ruas da cidade. – E depois o Mundial! 
prosseguia em voz já muito turbada, enquanto um forte sedativo o 
fez adormecer até o dia seguinte. 

– Seu José, recomendava o médico, fixando nele um olhar 
pessimista: — o senhor precisa controlar melhor os seus nervos. Seu 
coração, embora não apresente nenhuma anomalia grave, não pode 
suportar emoção assim em excesso. Repouso e silêncio é o melhor 
remédio, concluiu o cardiologista. 

– Pelo meu Bahia, respondeu ele com uma rima e uma interrogação, 
— pelo meu Bahia, doutor, que importa morrer de alegria? 

O tempo passava e Zé Bahia mostrava-se de fato muito feliz. Nunca 
fora visto assim tão visivelmente deslumbrante e tão provocativo 
aos rivais torcedores do Vitória. O problema no coração, embora 
agravado pelos excessivos maus hábitos, não lhe trazia nenhuma 
preocupação, apesar das constantes advertências da mulher e dos 
filhos. 

Todavia não veio a Libertadores, e o Mundial parecia um sonho 
inatingível. O Bahia, embora ainda mantivesse a supremacia 
regional, já não brilhava como dantes. E o Vitória, o seu temido 
rival, parecia disposto a tomar-lhe esta posição no cenário baiano. 
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Com o decorrer do tempo fora ele acometido mais uma vez daquele 
antigo descontentamento, ao qual se seguiu certa melancolia 
futebolística, tão própria daqueles que se apegam com mais 
intensidade aos seus times. Junto com a melancolia veio o medo da 
felicidade, que era um pressentimento de que, mais cedo ou mais 
tarde, alguma coisa de terrível haveria de suceder ao seu estimado 
tricolor. Zé Bahia, além de macambúzio, tornou-se também 
pessimista, algo que se intensificava dia após dia, tendo em vista a 
péssima posição em que seguia agora seu clube no Campeonato 
Brasileiro, no qual, pouco tempo depois, assumiu a incômoda 
posição de "lanterninha". 

Este estado sorumbático em que se imergiu Zé Bahia atingiu o seu 
clímax quando o seu glorioso time ficou a uma partida da Segunda 
Divisão. 

– Vamos dar à volta por cima... Bahia até morrer!... resignava-se 
desesperadamente, enquanto se dirigia ao estádio com um grupo de 
amigos. 

Durante toda a partida, Zé Bahia permanecia em visível agonia. Seu 
semblante fazia transparecer as dores de um parto feito com fórceps. 
Quando o adversário enfiou o primeiro gol, sentiu novamente uma 
fisgada no coração, sendo de imediato conduzido numa ambulância 
ao hospital, antes mesmo que terminasse a partida. 

E mais uma vez ele resistiu. Após sete dias de internação e sob fortes 
cuidados médicos, recuperou suas forças, e sua paixão pelo tricolor 
de aço parecia renovar-se como a mitológica Hidra de Lerna. 

– Veja bem, seu José Alexandre, falava com ar de severidade o 
médico. — O seu coração está por demasia enfraquecido. Além 
desses medicamentos, o senhor precisa moderar suas emoções, do 
contrário não sobreviverá a outro baque deste. Evite ir aos jogos e 
procure outro entretenimento que não seja futebol, advertiu-o com 
rigor o medicinal. 
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Com o andar do tempo Zé Bahia recuperou com ainda mais 
tenacidade as esperanças em seu time, ignorando completamente as 
prescrições médicas e os bons conselhos da família. 

– Voltaremos!... voltaremos!... Vocês verão, cambadas de bestas! 
berrava e gesticulava para um grupo de torcedores do Vitória. – 
Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... prosseguia em tom 
provocativo. 

Este otimismo, no entanto, não se prolongou por muito tempo, pois 
um novo golpe veio disposto a arrebatar-lhe toda esperança. O 
Bahia, o grande tricolor de aço, estava desta vez a um passo de cair 
para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. 

– Voltaremos!... voltaremos!... tentava consolar a si mesmo, 
enchendo os olhos de lágrimas. – Meu Bahia, meu querido Bahia... 

Era dia do jogo decisivo. Não obstante a situação de seu time ser 
ainda mais dramática do que nas outras ocasiões, Zé Bahia 
esforçava-se por ofuscar esta fatal realidade. 

– Venceremos... Sim, venceremos!... Bahia até morrer!... Bahia até 
morrer!... gritava a pleno pulmões na arquibancada, enquanto via o 
tricolor adentrar o gramado. 

Os resultados dos demais jogos estavam propensos ao Bahia, que só 
dependia dele mesmo para sair de tão desastrosa posição. No 
primeiro tempo, o time jogou bem melhor, quase marcando um gol 
bem logo no início da partida, o que fez avivar ainda mais os ânimos 
de Zé Bahia. 

– Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... tentava desesperadamente 
animar o seu time. 

Todavia, quando tudo parecia culminar em contentamento, eis que 
o seu querido tricolor leva um gol. Então ele sente uma nova 
pontada no coração. Mais um gol, outra pontada; outro gol, mais 
outra, e mais outra... e outra... 
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— Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... Bahia até morrer!... 
sussurrava, cada vez mais brandamente, enquanto seu coração 
pouco a pouco ia parando de bater... 
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A SANTA 

 

 

Era uma mulher triste... 

Tinha por hábito rezar pontualmente todos os dias às dezoito horas 
da tarde, quando tocava no seu velho Telefunken a “Ave-Maria”. 

Nesse dia, porém, ela não rezou, não pensou em Deus nem em 
Nossa Senhora... 

Havia quinze anos que não falhara um só dia sua prática habitual de 
devoção. Aliás, orgulhava-se disso e muitos lhe teciam elogios por 
esse seu piedoso comportamento. 

Se a causa de tão grave apatia fora o simples esquecimento, este 
deveria ter vindo acompanhado por alguma doença grave, posto 
que prometesse a Deus, por meio de um solene voto, que manteria 
este hábito todos os dias até o último dia de sua vida... 

Entretanto, no dia seguinte nada havia em seu semblante que 
pudesse indicar sintoma de alguma moléstia; tampouco se notava 
alguma alteração na sua maneira de conduzir os afazeres 
domésticos, bem como no modo de cumprir seus deveres para com 
a velha mãe enferma. Tudo corria exatamente como dantes, exceto o 
seu compromisso com a “Ave-Maria”. 

Transcorreram-se assim duas semanas, período este em que ela não 
rezou, nem praticou qualquer outro ato que pudesse apontar para 
um retorno à antiga devoção religiosa. 

No horário em que outrora praticava suas orações, ligava o rádio 
mas apenas para ouvir Roberto Carlos, enquanto ia preparando o 
jantar para a mãe, há muito debilitada numa cama. A velha, embora 
houvesse percebido a mudança na vida da filha, não se atrevia a 
perguntar-lhe a razão, temendo alguma reação que a deixasse 
irritada ou que a fizesse sofrer: “Vai ver arrumou um homem”, 
pensava a padecente. 
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Não se sabia, porém, de nenhum homem; e se tal houvesse, tratava-
se de um romance muito bem dissimulado, uma vez que ela jamais 
fora vista em circunstâncias que pudessem denunciar um caso 
amoroso. Ao contrário, fazia questão de mostrar sua aversão ao sexo 
masculino, e até sentia repugnância dos galanteios indecorosos dos 
mais afoitos, chegando ao ponto de cuspir no rosto de um 
sexagenário que tentou assediá-la num banco da praça. 

O fato é que já se havia passado um ano desde a sua última reza, 
sem que se soubesse de absolutamente nada que respondesse a tão 
súbita transformação. 

Aproximando-se o dia de seu aniversário, a enfermidade da mãe 
agravou-se sobremaneira. Era caso certo de morte. Restavam-lhe 
alguns dias, talvez dois ou três, diziam os médicos. 

— Filha – balbuciava a velha entre gemidos: – você deve estar ciente 
que estou indo dessa pra melhor... Faz um ano que algo atormenta 
minha cabeça; uma pergunta a qual, por receio, sempre evitei fazer-
te, mas creio que agora é chegado o momento propício. 

— Pergunte minha mãezinha, pergunte! respondeu a moça em 
visível estado de excitação. 

— Há quinze anos – continuou a moribunda — há quinze anos que 
você fez um voto a Deus, lembra-te, não te lembras? 

— Sim, minha mãe – replicou com voz trêmula e os olhos 
lacrimejantes. 

— Então, há um ano que você não cumpre mais o seu voto. Por que 
isso minha filha? 

Naquele mesmo instante a enferma fora acometida de uma violenta 
convulsão, vindo a falecer em seu colo.  A filha, desesperada, 
aproxima bem seu rosto do ouvido da defunta e diz: 

— É que nunca acreditei em Deus, minha mãezinha!... e chora 
copiosamente... 
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UM SONHO ESTRANHO 

 

 

Teve um sonho estranho!... 

Mas era apenas um sonho, e sonhos só devem fazer sentido para as 
gentes supersticiosas ou para os devotos de Freud, o que de modo 
algum era seu caso. 

Ora, não era a primeira vez que tivera um sonho assim tão 
excêntrico e cheio de mistério! Há uns três meses sonhara que 
carregava um enorme caramujo nas costas, e que rastejava sobre 
espinhos toda banhada de sangue. Noutra ocasião, sonhou que vivia 
uma personagem de um dos livros do escritor Franz Kafka, aquela 
espécie de barata humana da “Metamorfose”. E mais recentemente 
sonhou que era Carmen Miranda e que estava sentada 
completamente nua sobre o Cristo Redentor, no Corcovado. 
Portanto, não havia qualquer razão para atribuir a este sonho um 
caráter singular. Era só mais um entre tantos outros que tivera e que 
certamente haveria de ter. Fugazes devaneios da mente. Fantasias e 
nada mais. 

Pela manhã, arrumou-se e saiu para trabalhar como sempre fazia, 
sem nenhuma preocupação ou cuidados adicionais: não se benzeu, 
não pediu proteção aos santos nem leu o Salmo 91. 

Entretanto, à medida que seguia para o ponto de ônibus, sem que se 
desse conta, veio-lhe à memória um caso contado por uma senhora 
num programa de televisão, em que esta dizia ter sonhado com a 
morte do marido num acidente de automóvel, e que o funesto 
acontecimento veio a confirmar-se logo no dia seguinte e em 
circunstâncias bem análogas às do próprio pesadelo. Lembrou-se 
ainda de um filme que assistira com o seu primeiro namorado, uma 
comédia dramática sob o título “A Ciência dos Sonhos”, em que 
imaginação e realidade se mesclavam e se confundiam. 
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Como era hábito, entrou numa banca de jornal para comprar sua 
revista semanal, e não resistiu ao sedutor colorido de um opúsculo 
que tinha por título “O maravilhoso livro dos sonhos”. Comprou-o, 
esquecendo-se de levar o seu tradicional periódico. 

Mal entrou no ônibus e foi direto ao misterioso livrinho. Abriu-o 
procurando no índice o vocábulo pertinente ao que sonhara à noite. 
Nem leu uma página e estremeceu, como se novamente tivesse 
acordando daquele terrível pesadelo. Trêmula e tomada de terror, 
lançou violentamente o livro pela janela do coletivo, enquanto 
buscava olvidar da mente o que acabara de ler. 

Na empresa, não conseguia pensar em mais nada. O sonho parecia 
incendiar sua mente como sarça ardente, e de tal modo que sentiu 
como se estivesse ficando louca. Era como se tivesse vivenciando ali 
o próprio pesadelo. Levantando-se de súbito saiu desesperada e sem 
avisar a ninguém. O que queria era chegar logo em casa, deitar-se e 
esperar findar aquele dia horrível. 

Chegou esbaforida e assustada. Mal entrou atirou-se sobre o sofá, 
onde adormeceu com a fronte carregada de pensamentos ruins e por 
uma ideia fixa que não conseguia dispersar da mente. 

Antes da meia-noite acordou aos gritos e suando em bica. Sentia-se 
opressa, como se estivesse na iminência de ser atacada por um 
malfeitor oculto. Correu depressa às portas e janelas, para garantir 
que realmente estavam fechadas. Repetiu isso várias vezes em 
grande desespero. 

Acordados pala persistente balbúrdia, alguns vizinhos dirigiram-se 
até à casa e chamaram-na pelo seu nome. A mulher, porém, não 
respondia. Bateram na porta várias vezes, mas em vão. Ela não 
abria. Ouviam-se apenas sons estridentes e confusos, como se 
fossem os berros de um animal que se encontrava acuado diante de 
seu violento predador. 

O dia amanheceu com uma viatura da polícia na calçada. Dentro de 
casa havia um silêncio sepulcral. Ouviu-se a aproximação de uma 
sirena: era uma ambulância. Desceram dois homens vestidos de 
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branco, os quais, juntamente com o policial arrombaram a porta. 
Entraram. Subiram às escadas. Empurram a porta do quarto. Lá 
estava ela deitada sobre a cama, com os olhos esbugalhados, a 
cabeça raspada e toda nua, completamente nua... do mesmo modo 
como aparecia no estranho sonho. 
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O SESTRO 

 

 

Tinha a estranha mania de sempre cheirar a mão quando 
cumprimentava os outros. Inicialmente esperava a pessoa afastar-se 
e só então saboreava sua peculiar excentricidade. Com o tempo, 
porém, a prática tornou-se irresistível e passou a executá-la às 
escâncaras, sem nenhuma cerimônia e bem na frente de quem lhe 
estendia a mão. A abstinência dos cumprimentos tácteis era para ele 
um verdadeiro suplício, e de tal modo o atormentava que não se 
constrangia em apertar a mão até de estranhos como se os 
conhecessem, e muitas vezes fora por isso chamado de louco, sendo 
em duas ocasiões agredido com tapas e pontapés. 

Se o hábito em si já causava estranheza e repulsa entre as gentes, 
acrescente-se a isso o fato de se tratar de uma pessoa de renomado 
prestígio intelectual, formado em Psicologia pela Universidade de 
São Paulo, com doutoramento em Psicologia Social pela 
Universidad Nacional de Colombia, e especialização em Clínica e 
Saúde Mental pela Universidad Pontificia Bolivariana. 

Embora se desconheça absolutamente a motivação primária que o 
arrastou à prática de tão esquisito sestro, sabe-se que teve início pela 
primeira vez durante um pomposo evento, em que esteve presente o 
Governador do Estado, que o cumprimentou com um caloroso 
aperto de mão. Emocionado, cheirou a mão, gostou e não parou 
nunca mais! Tinha então trinta e dois anos de idade. 

Obviamente que um costume assim tão excêntrico fez suscitar 
comentários maldosos e generalizações infundadas. Há quem dizia, 
por exemplo, que o cacoete do psicólogo era a prova cabal de que a 
Psicologia tinha a mesma utilidade que um aparelho para 
desentortar bananas. Quanto aos próprios colegas de profissão, 
esses geralmente preferiam se calar sobre o assunto, seja por 
respeito à autoridade do doutor, seja por simples constrangimento. 
Alguns, no entanto, para evitar situações de embaraço, buscavam 
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contornar a situação evitando cumprimentá-lo com aperto de mão, 
limitando-se apenas às cortesias verbais. 

Aconteceu que um dia, tendo ele almoçado, dirigiu-se ao seu 
consultório, onde o aguardava um novo paciente, um homem 
magro e ruivo, elegantemente vestido e aparentando uns cinquenta 
anos de idade ou um pouco mais que isso. Este assim que o viu 
apertou-lhe calorosamente a mão, levando-a imediatamente ao nariz 
e cheirando-a com tão grande entusiasmo que de pronto chamou 
atenção do médico, o qual, por alguns instantes, até se esquecera do 
seu próprio vício olfativo. Seguiu-se uma pausa de alguns segundos, 
quando o paciente lhe estendeu novamente a mão, e, enquanto 
levava esta em direção ao nariz, disse-lhe um tanto sem jeito: 

— Então, doutor, eis aí a razão porque vim aqui: esse maldito sestro! 
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O FIM DE TODAS AS FLORES 

 

 

Rosa era seu nome. Morava na última casa de uma estreita rua da 
periferia de uma pequena cidade. Vivia sozinha com a mãe, viúva 
desde os quarenta anos de um vendedor de flores, com o qual se 
casara contra a vontade dos pais e com quem tivera esta única filha. 

A moça, embora de uma simplicidade agreste, chamava a atenção 
por suas formas perfeitas, pela extrema delicadeza com que tratava 
a todos e, principalmente, por seu peculiar gosto no cultivo de 
flores. Sua casa era como um pequeno jardim, onde acácias, 
anêmonas, cravos, azaleias, lírios, begônias, violetas, orquídeas, 
margaridas e rosas, pareciam concorrer com sua própria beleza. 

"Ah, quantas flores!" diziam as mulheres. 

"Ah, que flor maravilhosa!" ecoavam os homens. 

No outro extremo desta mesma cidade viviam dois belos e felizes 
rapazes, ambos filhos de prósperos comerciantes, ambos de igual 
idade e estudantes de Biologia na mesma Universidade. Eram 
amigos desde a infância, morando um e outro na mesma rua, onde 
cresceram juntos e onde conheceram Rosa, uma das muitas 
vendedoras da famosa Feira das Flores, evento muito conhecido na 
cidade e que atraía a presença de muita gente importante de toda 
aquela região. 

"Ah, que flor mais bela!" galanteou um. 

"Ah, que flor mais linda!" emendou o outro. 

Trocaram olhares, palavras e gracejos. Enamoram-se ambos dela 
com igual fervor. 

A amizade entre os dois moços era aquela que resiste aos anos e da 
qual se pode dizer que apenas a morte tem o poder de separar. Um 
era como se fosse a extensão do outro, tal era a natureza do vínculo 
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afetivo que os unia. Se fossem irmãos, diriam que provieram da 
divisão de um mesmo óvulo fecundado. 

A moça manifestou-lhes gratidão e os convidou a voltarem outras 
vezes. E ainda acharam tempo para falar sobre flores, plantas e 
outros assuntos do ramo da botânica. É claro que retornariam, 
garantiram entusiasmados. 

A partir daí as visitas tornaram-se frequentes e a amizade entre eles 
criou raiz, cresceu e floresceu como as próprias flores. Da amizade 
frutificou também o amor, e deste rebentou os espinhos, que fez 
sangrar os corações dos dois mancebos, os quais disputavam agora a 
mesma flor, a mais bela flor, Rosa, a vendedora de flores. A mútua 
afeição, outrora tão cultivada entre eles, perdeu o viço, a cor e o 
brilho... murchou enfim... De amigos floridos, inimigos desfolhados. 

Ela então se viu ferida entre abrolhos. Cultivava o amor de um, mas 
não queria magoar o coração do outro. Confusa, deixou-se irrigar de 
tristeza. Com o decorrer dos dias desistiu das flores e foi vender 
perfumes. A casa, que antes exalava os finíssimos aromas das flores, 
agora cheirava a Natura. 

"Que fim levaram todas as flores?" perguntava a mãe. 

"Que se passava com a linda Flor?" indagavam os vizinhos, os 
amigos... perguntavam todos. 

Triste, recolhia-se ela ao seu quarto sem flores, onde lágrimas caíam-
lhe dos olhos como pétalas que se precipitam no chão na melancolia 
do outono... 

Num dia desses de lágrimas, recebeu ela a súbita visita de um dos 
rapazes, aquele a quem amava e por quem queria ligar-se para toda 
a vida. Este declarou-lhe amor eterno e lhe trouxe de presente um 
colar de diamante que comprara na Europa. Ela recusou o mimo e 
pediu-lhe que a poupasse de mais tristezas; ele foi-se com o coração 
ferido... 



53 

 

O tempo passava depressa e não desabrochava nela a alegria de 
viver. Recolhida em seu quarto triste e sem flores, visitou-a o outro 
numa dessas mesmas tardes de lágrimas. Este também lhe declarou 
amor eterno e lhe trouxe de presente uma flor, uma exuberante rosa 
vermelha. Neste instante os olhos dela brilharam como a aurora de 
um majestoso verão, as suas mãos tremeram, o seu coração disparou 
e os seus lábios tocaram os lábios dele. Então se amaram e 
construíram um belo jardim, e plantaram flores, e colheram flores, e 
venderam flores e foram por fim cobertos com flores. 
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NO ÔNIBUS 

 

 

Entrou no ônibus pensando na vida. Sentou-se no único banco vazio 
que encontrou, e ali permaneceu introspectivo e imergido em si 
mesmo, como se quisesse desvendar sua própria alma submersa em 
melancolia e desespero. Não reparou sequer nas curvas insinuantes 
de uma aprazível morena que estacionou bem à sua frente e que ria 
às golfadas ao celular. 

Um sentimento de culpa dominava-lhe a mente. Queria voltar atrás 
para fazer tudo diferente... Se pudesse regredir no tempo, 
certamente não incorreria naquele mesmo erro... 

Por que a vida era assim tão injusta consigo? Tanta gente ruim e de 
má índole que vivia fartamente e sem grandes dificuldades na vida, 
algumas das quais até felizes e esbanjando uma saúde de ferro! E ele 
ali chafurdado na lama, sem sossego, sem paz de espírito, 
desenganado da vida e de tudo. 

Por alguns instantes esforçou-se por não pensar em nada, ficando 
totalmente absorto. Fechou os olhos e tentou, em vão, toscanejar um 
cochilo leve. Logo, porém, sua mente despertou tomada por um 
turbilhão de pensamentos desconexos, e caiu em si que não podia 
fingir nem fugir à sua dura realidade. 

De repente, começou outra vez a pensar na vida que poderia ter 
sido, e sentiu uma intensa vontade de lutar e vencer, uma força 
misteriosa que se imergia de dentro de si sem qualquer razão. 
Talvez ainda houvesse esperança, pensou. Não conseguia, porém, 
conceber mentalmente uma maneira que se lhe fizesse libertar 
daqueles terríveis grilhões. Tinha as chaves, mas não via porta 
alguma para abrir. Neste momento, quem o olhasse com algum 
interesse ou compaixão, talvez notasse um vestígio de lágrima a 
formar em suas retinas cintilantes. 
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Sentiu então uma inexplicável vontade de conversar sobre qualquer 
assunto e com qualquer pessoa. Queria ter alguém próximo, o pai, 
um irmão, amigos, enfim, uma pessoa que verdadeiramente o 
compreendesse e com quem pudesse desagasalhar o espírito e abrir 
todo o coração. Ali, porém, no vai-e-vem daquele veículo 
barulhento, era como se estivesse caminhando sozinho num ermo 
deserto, desamparado por Deus e por todos. 

Enquanto isso, o ônibus percorre o itinerário que se lhe incumbe 
fazer, parando ali para descida de uns, detendo-se acolá para subida 
de outros, e assim prossegue para seu destino... Em seu interior 
vozes animadas mesclam-se com silêncios mórbidos e sufocados, 
como se no mesmo ambiente se dançasse uma valsa e se chorasse 
um defunto. E ele, alheio a tudo aquilo, voltava sua mente ao 
passado, e culpava-se; deslocava-a para o futuro, e se redimia numa 
ilusória esperança. E assim tão distraído da realidade externa e de 
todos, não se deu conta de onde estava. Foi quando percebeu que 
havia passado do ponto em que deveria desembarcar. Levantou-se 
num salto e acionou com toda ligeireza a campainha. Desceu 
apressadamente e seguiu a passos largos pela Rua da Consolação... 
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TENTAÇÃO 

 

 

Insistiu muito para que ele não fosse. Argumentava ter tido 
pressentimentos ruins durante toda à noite. Dizia ainda que tivera 
sonhos horríveis, e que por isso ele deveria adiar a viagem, pelo 
menos por hora. 

— Era como se fosse a própria voz de Deus pedindo para que você, 
amor, desistisse dessa viagem. Não vá, por favor! — implorava 
ansiosa ao marido, o qual se mantinha irresoluto na sua decisão de 
partir ainda naquele mesmo dia. 

— Que besteira é essa agora, querida? Pressentimentos? Ora, não 
estamos mais na Idade Média... Sossegue, é só uma viagem! — em 
vão tentava consolá-la, acariciando-a no rosto com uma das mãos. 

Assim que almoçou ele foi arrumar as malas. Duas apenas. O 
suficiente para quinze dias longe de casa. Casmurra ela recusou-se a 
ajudá-lo. 

— Não, não vou concorrer para essa loucura — resmungava 
andando de um lado para o outro e toda aflita. 

— Pois então deixe que eu mesmo as arrume... Vá descansar um 
pouco.... Vá... Você precisa descansar... 

Triste e desconsolada recolheu-se ela ao quarto, fechando 
violentamente a porta. Com os olhos arrasados de lágrimas, ali se 
ajoelhou ao pé da imagem de uma santa, suplicando-lhe com a alma 
toda contrita: 

— Oh, minha Virgem Santa, livrai meu esposo de todo o mal... 
Protegei-o das astutas ciladas do maligno... Não permita, minha boa 
Senhora, não permita que ele seja induzido à tentação da carne... 

Durante cerca de uma hora permaneceu enclausurada naquele 
aposento, na esperança de que o marido, comovido com sua dor, 
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abrisse mão voluntariamente do seu projeto. Entretanto, passado 
algum tempo, ela caiu em si que ele não cederia aos seus rogos e que 
sua atitude só fazia piorar todo aquele drama. Então numa quase 
resignação, abandonou aquela clausura para tentar convencê-lo, 
ainda que pela última vez, a desistir da viagem. 

— Se você renunciar a este seu louco intento, prometo-lhe um filho 
ainda para os próximos meses. Está bom assim? 

Faz-se mister esclarecer que, embora já estivessem casados há 
quatro anos, não tinham ainda filhos. A razão incidia sobre um 
suposto trauma que ela passou a manifestar após o falecimento da 
única tia durante um parto. Justificava ainda que não estava 
psicologicamente preparada para tamanha responsabilidade. Era 
preciso aguardar só mais um pouco. E sempre as mesmas 
desculpas... Ele, contudo, não aceitava tais argumentos, 
considerando-os como pretextos evasivos e desprovidos de 
qualquer lógica, e por isso muitas vezes ameaçou pedir divórcio. 
Porém jamais foi adiante em tal resolução. Temia alguma 
consequência que lhe fizesse sentir culpado ou que por qualquer 
motivo viesse ferir-lhe a consciência; ademais, tinha grande 
esperança que de um momento para outro ela mudaria de ideia, 
afinal fazer um filho não era assim tão complicado como fazer uma 
viagem à lua. Fosse como fosse, era melhor deixar as coisas como 
estavam. E assim resignou-se na sua própria incapacidade. 

A proposta da mulher, agora, era tão absurda que por alguns 
instantes manteve-se em profundo silêncio, como se não estivesse 
acreditando no que ouvia. Logo, porém, adiantou alguns passos e 
após um gesto de desdém, respondeu com um sorriso sarcástico: 

— Ora, ora, então se findou o trauma? 

Neste instante as lágrimas brotaram dela copiosas e desesperadas, e 
ele deixou-se comover aproximando-se e apertando-a fortemente 
nos braços, ao mesmo tempo em que prometia encurtar a viagem 
para uma semana. 

— Apenas uma semana, tudo bem assim? 
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Um abraço prolongado selou as pazes entre ambos; um beijo 
ardente fez apaziguar no coração dela a agitação e a dúvida. 

A despedida deu-se logo pela manhã do dia seguinte. Era visível o 
contraste que se apresentava nos semblantes de ambos. Enquanto 
ela se mostrava ansiosa e triste, ele fazia transparecer calma e 
contentamento. 

Trocaram ainda algumas palavras, e despediram-se. Enquanto ele 
adentrava no veículo, um grito de angústia e de saudade se fez 
ecoar. Era um grito sufocado e choroso: 

— Estarei rezando por você, meu amor... Deus há de livrá-lo da 
tentação!... 

Esta última palavra chegou-lhe aos ouvidos confusa e desprovida de 
qualquer sentido. Não queria ela dizer “perigo”? Lembrou-se então 
de uma passagem da Bíblia, a qual discorre sobre a fraqueza da 
carne e acerca da necessidade da vigilância para se vencer a 
tentação. “Bobagem”, pensou... 

Passou-se, enfim, a entediada semana. Era visível o estado de 
ansiedade com que ela o esperava. Há dois dias que não conseguia 
falar-lhe ao telefone, o qual dava sempre ocupado. Pensamentos 
tenebrosos invadiram sua mente confusa. Nesta angústia, recorreu 
novamente à santa. Apelou também a outros santos. Rezou o padre-
nosso: “E não nos deixeis cair em tentação” etc. 

Havia preparado um almoço todo especial. Na sacada do 
apartamento mirava o horizonte tomada de todos os desesperos. De 
repente ouviu tocar o telefone. Era o marido que avisava sobre um 
incômodo imprevisto que lhe forçava a adiar a viagem. Não 
explicou, todavia, de que se tratava o tal imprevisto. Ficou apenas 
no “imprevisto” e no silêncio do telefone. 

Na semana seguinte telefonou mais uma vez. Desta feita, porém, 
não falava em imprevistos. Dizia que os negócios se avolumaram e 
que por isso deveria adiar mais uma vez o seu retorno. Prometia, 
contudo, voltar sem falta dentro de trinta dias. 
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E, de fato cumpriu ele o prometido. Um mês depois regressou. O 
apartamento estava vazio... Havia sujeira por toda a parte. Algumas 
luzes estavam acesas... Observou contas atrasadas sobre a mesa, 
notou a geladeira desligada e sentiu sair de dentro dela um 
insuportável cheiro de comida em putrefação... Muitas roupas 
espalhadas pelo chão... A Bíblia aberta no Salmo 91... A imagem da 
santa quebrada... A cama desarrumada e com um travesseiro de 
cada lado... No espelho o desenho de um coração flechado feito com 
batom vermelho. 

Assustado e todo trêmulo ele anda de um lado para outro. Um 
turbilhão de dúvidas lhe assalta a mente. Liga para o porteiro do 
prédio, que afirma ter visto a mulher, dias antes, saindo com duas 
malas e que ela estava acompanhada por um homem alto, com 
paletó e de bigode. Não viu mais nada e mais ninguém, garantiu o 
atento vigilante. 

Trôpego, dirige-se ele à sacada do prédio. Lá de cima contemplou o 
imenso horizonte. Nenhuma nuvem sombreava o céu azul. Fixou 
em seguida o olhar para baixo. O chão estava pálido como a morte. 
Caem-lhes os óculos. O céu escureceu. 
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SENSAÇÃO ESTRANHA 

 

 

Acordou naquela manhã com a estranha sensação de que alguma 
coisa inusitada deveria acontecer ainda durante aquele dia. Não 
atinava, porém, se seria algo bom ou ruim. 

Embora não fosse dado às práticas supersticiosas, ainda assim, 
desde que se levantou buscou manter-se precavido e atento a tudo 
que fazia: quando pisava o chão, quando descia e subia às escadas, 
quando ouvia a campainha, quando ingeria algum alimento, 
quando atendia o celular, entre outras tarefas habituais, procurando 
vigiar-se o tempo todo para fazer cada coisa com a devida 
serenidade e precaução. 

É bem verdade que via tudo aquilo como uma inominável 
insensatez, no entanto a singularidade daquele hipotético evento, 
aquela sensação repentina e surpreendente, de algum modo servia 
em sua mente como atenuante para o ridículo da situação, 
principalmente para alguém que, como ele, vangloriava-se de seu 
ateísmo e que até já lera “O Anticristo” de Nietzsche e toda a obra 
de Richard Dawkins. 

No decorrer do dia evitou comentar o assunto com a companheira, 
limitando-se apenas a dizer que estava muito indisposto e que por 
isso não iria trabalhar. A atitude do marido surpreendeu a mulher, 
uma vez que não era comum vê-lo faltar ao serviço, ainda mais 
agora que tinha sido transferido para o Departamento de Compras, 
passando a ganhar três vezes mais e onde pretendia galgar novos 
ares. 

Nesse ínterim, viu-se ele em meio a um emaranhado de incertezas 
filosóficas e titubeou em seu inabalável ceticismo. Um 
pressentimento desta natureza, tão extraordinário assim, deveria ter 
um sentido que se colocasse acima do banal da lógica humana. E 
desta forma ele invocava a máxima de Hamlet: “Há mais coisas no 
céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia”. 
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No entanto findava-se aquele agitado dia sem qualquer sinal de 
assombros ou sobressaltos que pudessem apontar para os mistérios 
do príncipe da Dinamarca. Já à noite uma corrosiva decepção veio 
abater-lhe o espírito. Ora, onde já se viu acreditar em tamanha 
parvoíce! Temeu então ter colocado em risco o seu próprio emprego. 

Ao fim da noite mais do que nunca, sentia-se profundamente cético 
a respeito de tudo e de todos, o que incluía a ingênua crença em 
acontecimentos sem uma causa natural, os quais não estivessem 
devidamente embasados na Ciência, e que não pudessem ser 
testados em retortas e em tubos de ensaios, tudo nos moldes da 
“Navalha de Occam”. 

Dormiu tranquilamente como quem acabou de se libertar de 
incômodos grilhões. 

No dia seguinte amanheceu introspectivo e ansioso. Beijou a mulher 
e saiu apressadamente com a estranha sensação de que seria 
demitido do emprego. 
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O CÉTICO 

 

 

Repentinamente e sem qualquer razoável explicação passou a 
manifestar um pavor obsessivo pelo inferno, e de tal modo que a 
simples flama de uma vela causava-lhe um calafrio por todo o 
corpo, ao que se seguiam uma súbita alteração dos batimentos 
cardíacos e uma prolongada secura na boca. 

Com o decorrer dos meses entrou a sofrer de pirofobia, que é o 
medo mórbido do fogo. Não suportava cenas de incêndio, e 
qualquer sinal de fumaça ou uma simples fagulha de um rojão eram 
para ele como se fossem chispas incandescentes a alertar-lhe sobre o 
fatal destino dos miseráveis pecadores. 

Não foi por outra razão que abdicou de ser bombeiro, que era uma 
tradição na família e também o grande sonho do pai. Imaginava 
incêndios infernais devorando suas carnes, enquanto sirenes 
atordoantes anunciavam a chegada do juízo final. 

Desconhece-se a exata razão que fez despertar nele todo este 
sentimento de angústia e pavor pelas chamas. Suspeita-se que 
principiou quando ainda era meninote, lá pelos cincos anos de 
idade, com as histórias da Literatura de Cordel, que sua avó lhe 
contava todos os dias antes de dormir. Também entram nesse 
imbróglio de hipóteses as aulas dominicais de catecismo, com as 
quais aprendeu acerca da condenação eterna dos ímpios no lago de 
fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Acrescente-se 
ainda a todo esse emaranhado de especulações o seu grande fascínio 
por filmes de suspense e terror, especialmente aqueles produzidos 
pelo grande cineasta Alfred Hitchcock. 

Triste, exausto, aborrecido, empenhou-se com muito afinco na 
superação do singular problema. E para isso principiou pelos divãs 
nos consultórios psiquiátricos. Sem lograr quaisquer resultados 
práticos, buscou em seguida o auxílio das religiões, das seitas 
secretas, das igrejas pentecostais, dos despachos nas encruzilhadas, 
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das sessões espíritas, dos rituais mágicos dos anjos, das cartas de 
tarô, da meditação transcendental etc. Mas tudo foi em vão. O medo 
das labaredas infernais perseguia-o à mercê de todo o seu esforço 
para se livrar dele. Por último, entregou-se de corpo e alma ao 
ceticismo. Foi quando passou a ler os filósofos existencialistas e 
niilistas. Em uma semana deglutiu toda a obra de Friedrich 
Nietzsche. Debruçou-se ainda sobre Charles Darwin e outros 
cientistas da vertente evolucionista. Leu seguidamente três vezes “O 
Mundo Assombrado pelos Demônios”, de Carl Sagan, com o qual se 
rendeu por inteiro ao novo ateísmo. 

Sentia-se, por fim, livre dos grilhões do inferno, inteiramente liberto 
do poder dantesco do fogo. Uma vez livre de Deus, pensava com 
um suspiro aliviado, não restaria mais nenhuma razão para se 
preocupar com o diabo, e menos ainda com o inferno e tudo o que a 
ele se relacionava. 

Era pois preciso comemorar tão grande libertação. Foi com este fim 
que convidou os melhores amigos da faculdade para um baile à 
fantasia, a ser realizado na mansão de um abastardo tio, que lhe 
cedera de bom grado o imóvel, com a única condição de que o 
devolvesse na ordem exata em que lhe foi entregue. O mesmo tio, 
por quem nutria grande devoção, financiou o evento. Era ele um 
próspero comerciante da cidade, proprietário de uma grande 
madeireira e fabricante de móveis para uso doméstico. 

A solenidade foi batizada de “a bacanália”, em referência à 
celebração realizada na antiga Roma, em honra a Baco, o inventor 
mitológico do vinho. Formalizou-se a regra pela qual fosse barrada a 
entrada de quem não estivesse devidamente vestido a caráter. A 
criatividade era livre... 

*** 

Veio a noite do baile. Tem-se início à “bacanália”. O primeiro a 
chegar é um homem da caverna, seguido de uma bruxa e de um 
vampiro. O anfitrião está elegantemente vestido de bombeiro, e sua 
namorada de uma sedutora deusa grega. Vieram em seguida Homer 
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Simpson, Bob Esponja e a Mulher-Gato. Adiante chegaram a 
Chapeuzinho Vermelho, o Chapeleiro Louco, a Noiva Cadáver, 
entre outros ilustres personagens da imensa fauna televisiva e 
cinematográfica. 

Deu meia-noite. O ambiente está euforicamente animado. Muita 
bebida, som estonteante, gemidos sussurrantes, gritos e explosões 
de risos faz realçar o aspecto carnal de um bacanal dionisíaco. 

— À liberdade, à liberdade! — grita o bombeiro com um copo na 
mão, enquanto é voluptuosamente beijado pela sua encantadora 
divindade grega. 

Lá fora chove muito. Um forte barulho provocado por uma descarga 
elétrica faz apagar a luz do recinto... Mais gritos e mais 
gargalhadas... A festa prossegue dionisiacamente alucinante... Um 
enorme trovão rolou nos ares... 

Alguém bate à porta. O anfitrião vai atender. Abre-a e, súbito, dá de 
cara com o Capeta, que traz consigo numa mão um tridente e na 
outra uma tocha acesa. Um intenso calafrio corre-lhe por todo o 
corpo. O coração dispara... A boca seca... Suor cai-lhe em baga pela 
testa... Tremendo e todo pálido, sai em disparada debaixo da 
chuva... Os raios cortam os céus... O cético desaparece na 
escuridão... 

É o recomeço do seu inferno... 
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INFIDELIDADE 

 

 

Desde o dia em que a mulher, pela primeira vez, chegou atrasada 
em casa, passou a desconfiar dela, a vê-la com o olhar de um 
indivíduo traído e a tratá-la como se a tivesse surpreendido em 
circunstância indecorosa, na cama com um outro homem. 

Havia sete anos que ela trabalhava como recepcionista numa 
agência de automóvel no centro da cidade. Entrava às oito da 
manhã e saía sempre às cinco da tarde. A pontualidade com que a 
esposa chegava e saía da empresa era tal que fazia transparecer um 
dever religioso. Do trabalho ia ela diretamente para casa. Até então 
nunca havia feito outro itinerário sem que não fosse do total 
conhecimento do marido, que via neste rigor cronométrico uma 
prova ou garantia de fidelidade. Daí a ideia fixa com a qual julgava 
agora a companheira como despudorada e traidora. 

Tentou conjecturar mentalmente outras hipóteses. Talvez ela tivesse 
razão quando disse que simplesmente tinha ido ao Shopping 
comprar umas coisas. Logo, porém, convenceu-se de que isso 
poderia ter sido feito num outro dia, no sábado ou domingo, por 
exemplo; ademais, já que quis ir durante a semana, por que cargas 
d’águas não o avisou antecipadamente? Ora, custava fazer isso? 

Esvoaçavam-lhe na mente pensamentos constrangedores. Via-se 
andando na rua enquanto pessoas sentadas nas calçadas riam dele 
com malícia e faziam comentários zombeteiros a seu respeito. 

Com o decorrer dos dias, a ideia de infidelidade o dominou 
completamente, convertendo-se numa verdadeira obsessão. Do 
deitar ao levantar só pensava nisso. No trabalho desconcentrava-se 
dos seus deveres e se punha a imaginar mil situações envolvendo a 
esposa e seu suposto amásio. 

Ao pressentimento de traição, seguiu-se o sentimento de culpa, que 
o martirizava dia e noite. Aventava a ideia de que em algum 
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momento poderia ter falhado no seu papel de marido. Deveria ter 
sido mais carinhoso e prestativo para com a mulher. Lembrou-se de 
que já não mais a elogiava, posto que no início do casamento não se 
cansava de ressaltar sua beleza e de chamá-la "minha linda" e outras 
expressões de íntimo afeto. De uns tempos para cá, porém, 
acostumara-se com a rotina de casado, e de tal maneira que se 
esquecera de ver suas qualidades, de exaltar suas virtudes, de 
elogiar sua roupa, seu corte de cabelo, seu empenho culinário, 
enfim, nem sequer a beijava como antes! 

A culpa, entretanto, aos poucos se esvaía de sua mente perturbada, 
que agora se ocupava apenas em encontrar um jeito de se vingar de 
tamanho ultraje. A primeira ideia era ir ter com ela e obrigá-la a 
confessar sua sem-vergonhice, dizer-lhe os piores desaforos e 
expulsá-la de casa. Enquanto maquinava tais pensamentos, fora 
tomado por outro súbito e iluminado plano, que lhe parecia ainda 
mais doce para rematar sua vingança. 

Era sexta-feira e chovia miúdo. Tinha acabado de sair do trabalho. 
Em circunstância análoga era seu hábito ir diretamente para casa, 
onde encontrava a mulher já ao pé da pia ou aprontando o jantar. 
Neste dia, contudo, tomou o ônibus e dirigiu-se ao famoso "Bar 32", 
onde pretendia consumar ali seu duplo desejo. Este local era 
afamado na região pela variedade de “andorinhas” que ali 
ofereciam seus préstimos serviços. Diziam as más línguas que havia 
de mulheres casadas a irmãs de igrejas. 

Enquanto isso, em casa, a mulher que acabava de aprontar o jantar, 
desembrulhava, numa explosão de soluços e lágrimas, o presente 
que havia comprado no Shopping para ele. Era uma surpresa para 
comemorar os dez anos de casados. 
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O GRANDE CARIMBAMBA 

 

 

Era o curandeiro mais afamado e respeitado de toda aquela 
redondeza; considerado por muitos como um homem a quem os 
céus privilegiaram com o dom da cura e dos prodígios. Dizia-se que 
até paralíticos ele fez andar. Atribuíam-lhe ainda outras proezas, 
tais como a de trazer os maridos de volta ou, caso necessário, a de 
mandá-los para os diabos. 

Além de lhe render fama e muito prestígio, seus milagres 
acrescentaram-lhe também uma excelente fortuna, não obstante 
exteriorizasse a simplicidade de um Francisco de Assis ou a pobreza 
de uma Madre de Calcutá. 

Ausentava-se dos necessitados uma vez por ano durante trinta dias, 
quando fazia uma prolongada viagem, geralmente para Las Vegas 
nos Estados Unidos. Não era isso, porém, que fazia constar no aviso 
à porta da famosa “Tenda dos Milagres”, também denominada de 
“o Pronto-Socorro da Fé”. Alertava-se ali “que o curandeiro partiria 
para um retiro espiritual nos lugares santos, e que logo retornaria 
com muito mais unção para trazer alívio aos sofredores”. 

Alguns, os mais céticos, chegaram a duvidar dos poderes 
miraculosos do grande curandeiro. Dentre eles, um próspero 
fazendeiro dado aos estudos de filosofia e das enciclopédias. Lançou 
este um desafio ao poderoso carimbamba. Dava-lhe a escritura 
lavrada de todas as suas propriedades caso fizesse crescer a perna 
amputada do velho andarilho da praça. 

Entretanto o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Dias depois o rico 
proprietário de terras fora alvejado com três tiros na perna 
esquerda, cuja consequência imediata foi sua irreversível 
amputação. 

A notícia espalhou-se como a força dos furacões pelos arredores. 
“Não se pode zombar do homem de Deus”, afirmavam alguns mais 
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fervorosos; “foi castigo dos céus”, diziam outros em tom 
admoestatório e provocativo. 

O episódio fez acrescer ainda mais a influência e o prestígio do 
grande feiticeiro. O jornal da cidade anunciou a chegada de alguns 
estrangeiros oriundos do Equador e da Venezuela, os quais 
peregrinavam por essas bandas em busca de cura para suas 
moléstias. O prefeito aproveitou-se da ocasião para tirar também 
vantagens dos prodígios do milagreiro. Mandou erigir uma enorme 
estátua de bronze em honra ao “GRANDE CARIMBAMBA”, o que 
lhe rendeu grande popularidade e até o inesperado apoio da 
oposição. 

Era um dia como outro qualquer, quando as ruas amanheceram em 
alvoroço, por causa de um anúncio afixado na porta da “Tenda dos 
Milagres”, o qual, em caracteres destacados com letras rubras, 
convocava a atenção pública para um evento ali denominado de “O 
Grande Dia dos Milagres”, a ser realizado na grande praça da 
cidade dali a um mês. As rádios e os jornais da região se 
incumbiram de espalhar a notícia e de alardear os feitos do grande 
homem. Esperavam-se grandes caravanas, inclusive com a chegada 
de devotos de outros países, alguns dos quais oriundos da Europa e 
da Ásia. 

Era feriado nacional. A praça estava completamente tomada de um 
extremo a outro. Pessoas em cadeiras de rodas, algumas deitadas 
em colchões e outras com muletas aglomeram-se ao redor do palco. 
A ansiedade e o cansaço mesclavam-se nos rostos cheios de 
expectativa e esperança. 

A chegada do milagreiro veio acompanhada de um pequeno 
tumulto, logo contido por uma bateria eufórica de aplausos e 
estridentes gritos de “viva o grande carimbamba!”. 

Após o longo sermão, o curandeiro convida os enfermos para fazer 
“a poderosa oração da fé”. A multidão em delírio ergue as mãos 
para os céus. “É chegado o momento da libertação”, vocifera 
entusiasmado o pregador. Tem-se início a ansiada prece. A comoção 
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é geral. Alguns doentes choram. Um paralítico tenta erguer-se da 
cadeira de rodas. Há desmaios e histerias. De súbito o curandeiro 
gira-se violentamente no meio do palco. Notam-se contrações 
musculares em todo o seu corpo. Os olhos pareciam sair-lhes das 
órbitas. Uma espuma branca corre-lhe pela boca, cujos dentes ficam 
firmemente cerrados. Em seguida tomba no tabulado. Estava morto. 
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O INADIMPLENTE 

 

 

Chegou exausto. Atirou-se desvairado sobre o sofá. Um sentimento 
de fracasso e culpa domina-lhe a alma. Queria voltar atrás e tentar 
apenas uma vez mais. Por que se esquivou de forma tão humilhante 
daquela incumbência? Não era assim tão complicado executá-la, 
afinal, gente medíocre como o Policastro já o fizera antes, e também 
outros da sua mesma laia. Agora não teria outra oportunidade. 
Voltará na segunda-feira cabisbaixo e com seus brios aviltados. As 
pessoas o olharão como um fracassado, um pobre diabo incapaz de 
tomar decisões e de andar com suas próprias pernas. 

Pensa seriamente em não retornar. Imagina um ambiente hostil, com 
golfadas de risos e pessoas nos escaninhos fazendo piadas e 
mofando entre si de seu malogro. Mas precisa voltar. As contas não 
param de chegar e já está inadimplente a mais de três meses do 
aluguel. Há trinta dias recebera ordem judicial para desocupação 
voluntária do imóvel. Não tem para onde ir. 

A cabeça dói... Para se distrair retira aleatoriamente um velho livro 
da estante... Leu cinco ou seis páginas do “Angústia”, mas não 
consegue concentrar-se na leitura... Liga a TV. O programa parece 
tedioso... Por fim, deita-se e só tarde consegue dormir... 

É sábado. Acorda cedo. A cabeça ainda dói. Sem apetite, engole o 
café e sai rapidamente em busca de um remédio que lhe alivie a dor. 
De volta à casa, prossegue a leitura do livro. Vê-se ali nas linhas e 
entrelinhas como parte do enredo. Cansado, deita e cochila. 

Domingo. Acorda agitado e resmungando monossílabos confusos. 
De quando em quando mira o espelho como se estivesse despido 
diante de uma imensa plateia. Pronuncia frases intrincadas 
enquanto anda de um lado para o outro. Pensamentos ruins 
invadem-lhe a mente. Sente-se confuso. Enfim, decide que não iria 
ser motivo de escárnio para aquela gente desqualificada. Não 
retornaria mais lá. Não, não iria... 
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Segunda-feira. Ainda na cama ouviu bater palmas lá fora. Veste-se 
apressadamente. Abra a porta. É o Oficial de Justiça acompanhado 
de força policial, incumbidos no cumprimento da diligência de 
despejo. 

Permanece alguns instantes silencioso, a olhar para o relógio, com a 
mão posta sobre o queixo, como se fosse o próprio "Pensador" de 
Rodin. Voltando a si, pede ao representante do governo que 
aguarde alguns minutos, enquanto entra no quarto. Aparece logo 
em seguida e lhe entrega as chaves. Enquanto isso sai em toda 
disparada com uma mochila nas costas. 

Chega ao trabalho ofegante e com alguma desordem nos cabelos. 
Senta-se... Com a cabeça baixa, fecha os olhos e pensa na vida. À 
frente só vê papéis e carimbos; na cabeça, só enxerga dúvidas e 
dívidas... 
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A ÁRVORE QUE DESPENCOU NO CHÃO 

 

 

Era uma vez uma árvore frondosa, imponente e repleta de grandes e 
viçosos galhos. Todo aquele a quem era reservado a felicidade de 
vê-la e admirá-la, ficava como que extático e assombrado, tamanha 
era sua beleza e exuberância. Por isso ela atraía a atenção de pessoas 
do mundo todo, sendo assunto desde os ébrios nos botequins até os 
doutos e mestres nos grandes centros universitários. Havia nela, por 
assim dizer, um certo encantamento que a tornava uma árvore 
verdadeiramente única, ímpar e sem igual em toda face da terra. 

E toda essa singularidade residia no fato de seus galhos serem 
magistralmente compostos por uma infinidade de seres vivos, todos 
amalgamados por uma rígida e compassada inter-relação, numa 
progressiva evolução rumo à suprema perfeição natural, onde 
residia a copa mais verdejante. Nos galhos de baixo achavam-se os 
vermes, sendo por isso considerados os seres menos dignos de todo 
o arbusto; a seguir vinham os répteis, depois as aves, os mamíferos 
e, por fim, no seu mais alto cume, aparecia ostentosamente o 
homem, a obra máxima da Seleção Natural. 

Na medida em que o tempo passava intensificava-se o respeito e o 
apreço pelo insigne vegetal. Quem, por negligência ou ignorância 
ousava contestar sua relevância para o bem da humanidade, era de 
imediato silenciado ou forçado a reexaminar sua postura anátema, 
sob pena de prisão e tortura. 

— Hereges malditos! —vociferavam indignados seus audaciosos 
defensores. — Como ousam questionar o inquestionável? — 
indagavam inconformados com tão grande blasfêmia. 

Mas as árvores, tais quais os homens e as flores, também 
envelhecem. Assim se deu com a nossa ostentosa árvore. Os 
vestígios do tempo tornaram-na árida e quebradiça. Ademais, 
alguns mais ousados, que traziam em si certa desconfiança, 
resolveram, na calada da noite, investigar mais de perto o que de 
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fato se passava com aquele majestoso vegetal. Essas inquirições 
tornaram-se frequentes e, aos poucos, descobriu-se que muitos dos 
seus galhos foram ali implantados mediante artifícios humanos, e 
não como consequência da ação invisível e aleatória da Natureza, 
como apregoava a unanimidade acadêmica nos quadrantes da terra. 
Entretanto, o temor das ameaças falou mais alto, e o silêncio tornou-
se a regra. 

O tempo, todavia, não cessava sua marcha... 

Foi então que num belo dia, num desses dias em que o sol parece 
brincar de rei, que a árvore, pela primeira e única vez balançou 
desde a sua base. Tal acontecimento veio seguido de enorme 
comoção mundial, e a notícia se espalhou como um impetuoso 
vento pela face da terra. Milhares de pessoas vieram então vê-la, 
quiçá, pela última vez. Ao seu redor uma multidão de repórteres 
lançava aos lares a chocante imagem da ingente árvore a mover-se 
de um lado para o outro. De repente, num diminuto lapso de tempo, 
eis que o lenhoso vegetal despenca e, como água de cachoeira, 
desfalece no chão ante o assombro de toda a humanidade. 

Houve choros e lamentações, e alguns até se lançaram em 
precipícios em profundo desespero. Mas que se havia de fazer? A 
grande Árvore estava por fim inerte ao chão. 

Logo vieram os especialistas, os quais, munidos das mais avançadas 
técnicas e equipamentos, tentavam desvendar a causa de o poderoso 
vegetal ter capitulado. As conclusões foram rápidas e sucintas: 

A árvore era uma grande farsa, e os seres que a adornavam nada 
mais eram do que produtos da astuta ação de certo naturalista, o 
qual, impelido pelo desejo de ver sua teoria estabelecida, conseguiu 
a proeza de torná-la uma realidade concreta e inquestionável, não 
obstante seu verdadeiro aspecto de imenso fantasma. 
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MICHAEL MELNIK 

 

 

Tinha vinte e um anos quando chegou ao Brasil. Viera da Alemanha, 
em 1948, após os horrores da Segunda Guerra Mundial. 

Nasceu no dia 27 de maio de 1927, numa pequena cidade do interior 
da Romênia, filho de uma jovem meretriz, que o concebeu no 
próprio bordel, onde oferecia seus serviços desde os quinze anos de 
idade. Não conhecera o pai, que a mãe dizia tratar-se de um soldado 
do exército nacional, o qual fora defender o país contra a invasão 
dos russos e que nunca mais voltara. 

Durante o período do Estado Nacional Legionário, sob o governo de 
Ion Antonescu, a Romênia aliou-se a Hitler. Nessa época tinha 
Michael catorze anos e não nutria de qualquer sentimento 
nacionalista pelo país onde nascera. O que ele queria mesmo era 
lutar ao lado dos soldados alemães, pelos quais tinha devotada 
admiração. 

Por ser menor de idade e a Lei não permitir que se alistasse, 
consultou o padre da cidade, que logo tratou de torná-lo “apto para 
o combate”, alterando o ano do seu nascimento no batistério. Foi 
assim que ingressou na Guerra, não como soldado, mas como 
ajudante num dos restaurantes que serviam comida ao exército 
alemão. 

Ao fim do conflito, juntou-se ele a um grupo de imigrantes italianos, 
vindo com estes para o Brasil, onde conheceu a fresca e bela 
Elizabeth, uma jovem imigrante alemã, que também viera no fluxo 
migratório do pós-guerra. 

Casaram-se no ano seguinte. Não se amavam. Suportavam-se. 
Michael era dotado de um gênio tempestuoso, ciumento e sovina. 
Elizabeth, ao contrário, era de um temperamento comedido, sem 
extremos, posto que fosse um pouco gastadeira e essencialmente 
vaidosa. 
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Os azedumes tornaram-se constantes já no início do casamento, 
agravando-se no decorrer dos dias, com permanentes crises de 
ciúmes por parte dele, que passou a desconfiar da mulher pelos 
mais simples gestos. Da desconfiança transitou para os insultos, e 
deste para as agressões físicas, que vieram acompanhadas de 
severas regras, como a proibição de sair de casa sozinha e de 
conversar com os vizinhos, seja lá quem fosse. Sentindo-se acuada e 
humilhada na sua dignidade de mulher, ela ameaçava deixar tudo e 
ir embora para casa dos pais, pois já não aguentava mais aquela 
vida, ao que ele reagia com uma chuva de impropérios e outras 
censuras injuriosas. 

Era sexta-feira quando chegou e encontrou a casa vazia. Elizabeth 
tinha se retirado para o lar paterno, levando consigo roupas e alguns 
objetos de uso pessoal. Desesperado e com os olhos acesos de ódio 
decidiu buscá-la e trazê-la de volta, ainda que à força. Entretanto, 
não se sabe se por temor ou se por alguma estratégia que aprendera 
na guerra, chegou à casa do sogro com a serena fisionomia de um 
manso cordeiro. Em vez de gritar e vociferar palavrões, como 
costumava fazer em seus frequentes acessos de cólera, conteve-se e, 
num gesto de extrema humildade, ajoelhou-se entre lágrimas aos 
pés da mulher e lhe implorou perdão. Prometeu-lhe isso e aquilo, ao 
que ela cedeu, porém, admoestando-o de que seria apenas pela 
última vez. 

Os meses seguintes foram de paz e tranquilidade entre o casal. 
Michael cumpria exemplarmente seu papel de bom marido, 
tratando a mulher com um zelo até então nunca visto. E foi nessa 
atmosfera de harmonia conjugal que veio ao mundo o primeiro 
rebento, uma linda e robusta menina a quem deram o nome de 
Ingrid, que foi uma homenagem da esposa à avó materna, a qual 
morrera nos arredores de Berlim por ocasião da ofensiva soviética, 
no início de 1945. 

As coisas iam assim até que, num lance repentino, ele começou a 
implicar com as feições da menina, as quais em nenhum aspecto lhe 
assemelhavam. A partir daí sobreveio-lhe um profundo 
agastamento que lhe corroía a alma e lhe fatigava a mente, foi 
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quando aventou a hipótese de que poderia ter sido traído e se 
encasquetou sobremaneira com essa ideia, ruminando-a dia e noite. 
Em consequência disso, passou a hostilizar e maltratar a mulher, 
incriminando-lhe o tempo todo de traição e descaramento. Ela, por 
sua vez, não se defendia da acusação, limitando-se apenas a chorar 
resignadamente em seu canto. 

E foi nesse ambiente de discórdia doméstica que nasceu a segunda 
filha. Érica foi o nome que ele mesmo escolheu, sem explicar, porém, 
as razões da preferência onomástica. A menina tinha as feições dele, 
os olhos azuis, os cabelos loiros, a testa grande, o queixo partido, 
entre outros traços. Por isso concentrou nela todo o seu amor 
paternal, distanciando-se cada vez mais da primogênita, a quem não 
manifestava qualquer mimo ou apreço. 

Nessa mesma situação de desentendimentos decorreram alguns 
meses, quando ele, sem dar qualquer explicação, anunciou que 
deixaria a casa. A mulher protestou, implorou-lhe que não fosse, 
pediu para que não desamparasse as filhas, que estas eram 
pequenas e que iriam sofrer etc., ao que ele reagiu com total 
indiferença e desprezo. Saiu de lá levando apenas as roupas e dois 
pares de chapéus. A pequena chorou durante alguns dias. 

Semanas depois, chegou ao conhecimento da mulher que o marido 
estava entocado num meretrício, onde vivia dissolutamente sob os 
tratos de uma prostituta velha, uma sexagenária e mãe de santo, 
muito conhecida no bairro pela maestria dos seus despachos e pela 
fama de destruidora de lares. 

— Faz dele gato e sapato! — diziam as más línguas, ao que ela 
exprimia com imensa satisfação: — Bem feito, bem feito!... 

Ao cabo de quatro meses longe da família, Michael adoeceu de uma 
infecção genital que lhe tirou a libido e que fez minar todos os seus 
brios de vigoroso macho. Foi quando deliberou voltar aos braços da 
mulher, de quem sentiu saudades e um princípio de desejo. Nesse 
ínterim, porém, ela já havia se mudado para a casa de um parente 
no interior do Paraná, onde, segundo lhe disseram, tinha se amigado 
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com um imigrante italiano, com o qual vivia feliz e esbanjando 
dinheiro e saúde. 

Triste e desconsolado, comprou ele uma casinha humilde num lugar 
ermo da cidade, onde passou a viver sozinho e onde todas as noites 
ruminava seus remorsos e desgostos. Foi ali que prosperou e 
envelheceu, foi ali onde agonizou e morreu numa solidão 
desesperada. A filha preferida chegou na mesma noite de seu 
passamento. Estava devidamente acompanhada de um bacharel em 
Direito. Viera assim prevenida para o inventário. 
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O SOBRADO AZUL 

 

 

Naquele dia não chegou à casa no horário habitual. Em sete anos de 
casado nunca acontecera de se atrasar tanto. A mulher já estava nos 
nervos, aflita e tomada por pressentimentos ruins. O celular não 
atendia, e na empresa afiançaram que ele havia saído no horário 
costumeiro. 

Chegou espavorido, como se viera correndo ou como se estivesse 
fugindo de algum fantasma. Entrou e, como nunca havia feito antes, 
abraçou afetuosamente a mulher, beijando-a na boca. Explicou que o 
ônibus havia quebrado e que precisou esperar outro, o qual 
demorou muito para passar. Quanto ao celular, justificou que a 
bateria havia descarregado e que essa era a razão porque não 
atendera o telefonema. 

Consolada, ela não quis ouvir mais nada. Foi à cozinha, preparou-
lhe um pouco de água de melissa e o acarinhou com outro beijo na 
boca. Em seguida, dirigiram-se ao quarto. Era sexta-feira. Teve amor 
e brigadeiros. 

Uma semana depois a cena repetiu-se: o atraso, o assombro no olhar 
e as mesmas desculpas... Daí em diante a coisa ganhou status de 
rotina, e ela já não se preocupava mais, nem ele aventava mais 
qualquer pretexto, mantendo-se calado em casa no escasso tempo 
em que ali ficava. 

Correram assim as coisas durante uns seis meses, quando enfim, a 
mulher, que já não suportava mais a incômoda situação, deliberou 
ela mesma investigar o caso. 

Num ponto de ônibus localizado próximo à empresa em que ele 
trabalhava, infiltrou-se ela entre as gentes que ali se aglomeravam e 
por lá permaneceu até que se findou o expediente. O marido saiu 
meio desconfiado, olhando a um e outro lado, como se tivesse 
procurando algo ou alguém. Acelerou os passos em direção a uma 
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rua, e ela o seguia ao longe, despistando-se sorrateiramente entre 
carros e pessoas a fim de não ser vista por ele. 

Na rua seguinte notou que uma pessoa o aguardava encostada 
numa parede. Era uma mulher alta, usando óculos escuros e um 
longo vestido vermelho. Embora a distância ofuscasse a vista, 
concluiu ela que se tratava de uma senhora de idade, talvez de 
sessenta anos ou um pouco mais que isso. E sentiu-se confortada 
pela idade avançada da outra, justificando para si mesma que, caso 
estivesse sendo traída, com certeza seria por dinheiro. A conclusão, 
posto que desconfortável, trazia-lhe um alívio constrangido. 

Inicialmente permaneceu confusa e não conseguia extrair daquele 
episódio qualquer desfecho, não obstante aventasse a ideia de que 
estava de fato sendo traída, e se remoía por dentro. 

O marido seguiu a passo rápido por outra rua, sempre 
acompanhado da excêntrica mulher. Entraram de mãos dadas num 
sobrado azul e fecharam apressadamente a porta. A outra observava 
de longe e conspirava acerca do que haveria de fazer. 

Adiante, adentrou-se ela num estabelecimento comercial situado 
naquela mesma rua e perguntou a atendente se conhecia uma tal 
mulher do sobrado azul. Esta lhe respondeu que sim, que se tratava 
de uma próspera viúva, que viera do Rio Grande do Sul há cerca de 
seis meses e que estava de caso com um homem bem mais novo que 
ela. 

— Dizem que é funcionário de uma das empresas aqui da 
redondeza, e parece que ele é casado — concluiu com um sorriso 
malicioso. 

Agitada, ela agradeceu a moça pela informação e se retirou 
apressadamente, tomando o devido cuidado de anotar o nome da 
rua e o número do sobrado. 

Algumas horas depois, o marido chegou à casa, como de costume, 
ofegante e sem falar nada, limitando-se apenas a um frio 
cumprimento. Durante toda aquela noite, ela manteve-se calada, 



80 

 

pensativa, como se estivesse tramando alguma reação grave ou 
como se tivesse a maquinar algum jeito de se vingar dele. 

No dia seguinte, no horário em que supunha que o marido estivesse 
com a outra, incumbiu alguém de ir com um carro até o sobrado 
azul. Era um primo dela, que levava algumas malas e um recado: 

— Estão aqui suas tralhas — disse o homem, acrescentando 
enfurecido: — E não volte nunca mais lá, entendeu? 

E ele não voltou, mas nove meses depois telefonou. Disse que estava 
morando sozinho e que a velha tinha morrido fazia três meses. 
Explicou ainda que havia pedido demissão do emprego e que tinha 
dinheiro suficiente para viver o resto da vida em Paris. 

Dias depois estavam ambos no sobrado azul, felizes, planejando 
viagens e o futuro, sem nenhuma ponta de remorso ou qualquer 
vestígio de amargura. 
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ESTALO ILUMINATIVO 

 

 

Desde que perdeu a companheira num grave acidente de 
automóvel, ficou assim com ar de velho filósofo e introspectivo. 

Passava a maior parte do tempo lendo os escritores russos, 
especialmente Leon Tolstoi, do qual já tinha lido todas as traduções 
para o idioma português, inclusive por duas vezes o clássico 
“Guerra e Paz”. 

Raramente era visto conversando com alguém, e quando o fazia, 
esforçava-se para não falar de si próprio. 

Tencionava escrever um livro, um romance ambientado no século 
XVIII. Disse-me, certa vez, que apenas aguardava o "estalo 
iluminativo" para dar o pontapé inicial ao seu ambicioso projeto 
literário. 

Acerca do tal "estalo iluminativo", explicou-me ele que seria o 
momento propício, e que tal conceito não estava sujeito à sua 
própria vontade, acrescentando ainda que não poderia ser traduzido 
em palavras. 

Antes do falecimento da mulher era ele uma outra pessoa, o tipo a 
quem se pode de fato atribuir o rótulo de “popular”, um 
frequentador contumaz de botecos e um grande apreciador dos 
destilados, especialmente o bom vinho aguardentado Vermute. 

Não se sabe exatamente se a metamorfose porque passou fora 
consequência da dor pela perda da esposa ou se o simples resultado 
de ponderações filosóficas que fizera acerca da morte e da vida. Essa 
incerteza recaía no fato de ter ele vivido um relacionamento deveras 
conturbado, em contínuas brigas e até uma separação prolongada de 
dez meses. Acrescente-se a isto o inusitado flagrante, no qual fora 
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visto, uma semana após o óbito da mulher, com uma morena de 
encantador requebro. 

Atualmente vive dos aluguéis de três casas herdadas da família. 
Antes era funcionário público concursado, trabalhando como 
escriturário numa das repartições do Estado, até o falecimento do 
pai. 

Mora numa casa simples de um modesto bairro da cidade, porém 
muito bem cuidada e elegantemente mobiliada. Visitas por lá 
geralmente só em datas especiais, como no Natal, quando dá estadia 
a uns parentes vindos lá do Rio Grande do Norte. 

Há alguns dias encontrei-o num ônibus. Ia ao médico. Sofria de 
gastrite nervosa e tinha frequentes crises de renite alérgica. 
Conversamos pouco. Perguntei-lhe se tinha intenção de contrair um 
novo matrimônio, ao que respondeu que sim, mas não por hora. 

— Ainda aguardo aquele "estalo iluminativo" — disse-me com certo 
tom de galhofa. 

Convidei-o para almoçar no próximo domingo em minha casa. Não 
houve qualquer evasiva. Aceitou de pronto o convite. Despedimo-
nos. 

............................................................................................................... 

Não veio ao almoço. Ligou-me para pedir desculpas e para justificar 
as razões da ausência. Dizia que estava preso a um relevante 
projeto. Indaguei-lhe então se se tratava daquele romance. Sorrindo, 
disse que sim, que se tratava de um “romance”. 

É o “estalo iluminativo”! pensei intrigado. 

Equivoquei-me. Era o casamento do nosso filósofo com uma 
senhora de origem russa, viúva e vinte anos mais velha do que ele. 
Amanhã seguirão de lua de mel para Moscou. 
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O ÚLTIMO ADEUS 

 

 

Sentado numa cadeira estilo “Luís XV” fumava seu velho cachimbo 
de barro, pensando na vida e nas mulheres que amou. 

Não foram muitas, mas o bastante para prolongadas digressões e 
refletidas baforadas. 

Havia quinze anos que perdera sua última esposa. De lá para cá se 
manteve todo o tempo como um verdadeiro celibatário. Quanto a 
isso, dizia aos mais íntimos que não tinha idade nem paciência para 
uma "nova empreitada". 

— Mulher é um bicho muito bom, mas dá um trabalho!!! —
costumava pilheriar assim com os amigos. 

Sua opção pela autoclausura não se deveu, entretanto, à ausência de 
oportunidades. Desde sua viuvez muitas foram as pretendentes, 
algumas das quais, diga-se de passagem, na chamada “flor da 
idade”. 

Não teve filhos. Quanto a isto costumava brincar, parafraseando o 
nosso Machado de Assis, nas suas “Memórias Póstumas”: 

— Não tive filhos, e não transmitirei a nenhuma criatura o legado 
do meu cachimbo. 

Morava sozinho numa pequena casa na esquina de uma das mais 
antigas ruas da cidade. Foi ali que conheceu seu último e verdadeiro 
amor. Foi ali que o perdeu para sempre. E era ali onde desejava 
permanecer até o seu derradeiro adeus. 

Recebia poucas visitas, e tinha a seu favor uma saúde rara para a 
idade. Costumava afirmar que tinha ido apenas três vezes aos 
médicos, e, quando indagado sobre os motivos que os levou até eles, 
respondia galhofeiramente: 
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— Eu fui foi no enterro deles! 

Não frequentava nenhuma religião, mas tinha na Bíblia seu livro de 
cabeceira. Possuía também uma pequena biblioteca com cerca de 
duzentos livros, dos quais a obra completa de Machado de Assis e 
Manuel Bandeira. 

Não gostava de televisão, mas tinha um apreço inestimável pelo 
rádio, principalmente pelas programações com músicas do seu 
tempo: 

— Não para lembrar o passado — explicava — mas para comemorar 
o presente, as coisas boas da vida, como o meu café e o meu 
cachimbo. 

Nunca fora visto queixando-se ou lastimando-se por algum 
desregramento cometido nos tempos de outrora. Repetia sempre, 
fazendo uso do poeta, “que seus ombros não podiam suportar o 
mundo”. 

— Deixo minhas culpas para vocês que se incomodam tanto com 
elas — gracejava poeticamente. 

Com o tempo, acostumou-se a esquecer de seus próprios 
aniversários, e já não via a idade como algo com que se devia se 
preocupar. 

— Depois dos oitenta, o que vier é lucro! — gracejava com muito 
bom humor. 

*** 

Era domingo de um deslumbrante ensolarado. Neste dia, como era 
seu costume, foi à feira pública se distrair e comprar 
coisas.  Comprou apenas um par de sapatos. 

— É uma nova namorada? — indagou num tom espirituoso o dono 
da banca. 

— Nada, vou fazer uma viagem longa, muito longa... — replicou 
com aquele seu riso singular e espontâneo. 
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Dias depois alguns amigos bateram à sua porta, que estava apenas 
encostada. Chamaram-no várias vezes pelo nome, porém, tudo ali 
era silêncio. Entraram assustados. Ouviam-se apenas música. Era o 
rádio ligado. Percorreram cada recinto da casa. Não havia ninguém. 
Sobre o aparelho estava o seu velho cachimbo e um pedaço de papel 
com o seguinte trecho de um conhecido poema de Manuel Bandeira: 
“Vou-me embora pra Pasárgada... Lá tenho a mulher que eu quero... 
Na cama que escolherei”. 

Foi este seu último adeus. 
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MISTÉRIOS 

 

 

Sempre fora avesso a superstições e via as crendices populares como 
coisa de gente ignorante e sem instrução. Agora, porém, passando 
ali no Viaduto do Chá, sente-se como que atraído pela 
movimentação das videntes, que deitam suas cartas e adivinham o 
futuro dos passantes. Três ciganas com suas bocas reluzentes de 
ouro aproximam-se dele e lhes oferecem prazenteiras para ler sua 
mão. Um tanto vacilante em seu ceticismo, pensa por um momento 
em ceder aos insistentes apelos das profetisas de rua; logo, porém, 
dissuade-se pela lembrança de Carl Sagan e do seu “O Mundo 
Assombrado pelos Demônios”. Tomado de agitada confusão, 
declina da sedutora oferta e sai andando imerso em conjecturas 
existenciais, invocando mentalmente a Hamlet, o qual fez notar a 
Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha as vãs 
filosofias humanas. Enche-se então de curiosidade e se convence que 
nada há a perder em... ademais, ninguém precisa ficar sabendo... 

Ao retornar, já no fim da tarde, passa pelo mesmo viaduto, ficando 
estacionado ali a espiar as cartomantes debaixo de seus imensos 
guarda-sóis. Permanece assim parado por alguns minutos, quando 
uma delas, notando seu aparente estado de inquietação, manda-o 
aproximar fazendo um sinal com a mão, ao que ele atende de 
pronto. 

— Sente-se... Percebo que o senhor parece muito desejoso por 
conhecer o seu futuro, estou certa disso? 

— Creio que sim — respondeu ele olhando desconfiado para os 
lados, como se tivesse receoso de ser notado por algum conhecido. 

— Vejamos então o que dizem os búzios... 

Após uma breve invocação aos orixás, a vidente toma os búzios, 
fricciona-os mansamente, erguendo as mãos até a fronte e 
movimentando-as de um lado para o outro. Em seguida esparrama 
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os objetos sobre uma pequena mesa, mantendo o olhar fixo no seu 
cliente, o qual se mostra a todo tempo alerta e apreensivo. 

— Hum... hum... Aqui diz que o senhor está arrostado com dois 
grandes problemas, um na área financeira e o outro na esfera 
amorosa... Os búzios têm razão? 

Dominado por uma força nova e misteriosa, ele a encarou espantado 
e confirmou que sim, que de fato estava passando por grandes 
dificuldades financeiras, e que no âmbito amoroso as coisas iam de 
mal a pior. 

— Os búzios revelam ainda — continua a vidente — que muito em 
breve sua vida passará por grandes transformações. Até lá — 
arremata como que perscrutando os pensamentos do homem — 
mantenha a serenidade de espírito e busque urgentemente apegar-se 
com os orixás. 

Num suspiro aliviado, ele tira uma nota de cinquenta reais, e dá-lha 
com um sorriso expansivo no rosto. Ela também sorri com um ar de 
quem ganhara o dia. O valor combinado pelo serviço era de vinte 
reais. 

— Volte mais vezes — despede-se a adivinha como se quisesse vê-lo 
no dia seguinte. 

Abrimos aqui um parêntese para esclarecer que o nosso homem 
estava separado há seis meses da mulher, com a qual pretendia 
reatar a relação. Ela, porém, já aspirava novos ares e vivia feliz ao 
lado de outro, um baiano que conhecera ainda quando era solteira e 
com o qual tencionava ir ao altar pela segunda vez. É preciso 
esclarecer ainda que ele trabalhava numa repartição pública do 
Estado, nomeado há dois anos por influência de um parente, amigo 
de um deputado. Uma vez que este saíra derrotado na última 
eleição, vivia na expectativa de ser exonerado, o que lhe trazia 
grandes inquietações. 

Não demorou muito e as mudanças começaram a cair sobre ele 
como as tempestades de verão. Não se sabe, porém, se foram o 
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resultado dos búzios por influência dos orixás, ou se mera 
consequência do acaso conforme Sagan. O fato é que perdera o 
emprego e amargara o desgosto de ver a mulher contrair segundas 
núpcias com o esbelto baiano. 

“...muito em breve sua vida passará por grandes transformações...” 

Enquanto andava, pensou nas palavras da cartomante e vislumbrou 
mentalmente nelas um poderoso mistério. Ela previu que 
ocorreriam mudanças, entretanto não especificou se seriam boas ou 
ruins. Eis tudo. 

Se lhes não baixavam os orixás, descia-lhe sobre ele Hamlet: “Há 
mais coisas no céu e na terra do que sonha o nosso ceticismo”. Foi 
assim que se lhe brotou um desejo ardente em consultá-la só mais 
uma vez... Sim, pois, que perdia ele se... 
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O OTIMISTA 

 

 

Era um leitor voraz de livros de autoajuda e acreditava que o 
pensamento positivo podia transformar o mundo. 

“O segredo de uma vida feliz está na sua mente!” Este era seu 
mantra diário, o lema que norteava todas as suas ações e que 
resumia toda a sua filosofia de vida. Para ele, o pensamento positivo 
era como um ímã que atrai as coisas boas. Por isso nunca se ouvia 
dele frases do tipo: “estou péssimo”, “a vida é complicada”, “meu 
chefe é insuportável”, entre outras de iguais teores. Vigiava-se assim 
o tempo todo para não cair na tentação da negatividade. 

Toda essa sua disposição de espírito manifestava-se nas situações 
mais corriqueiras da vida. Ao levantar-se abria a janela e dava bom-
dia às árvores, saudava os passarinhos e agradecia aos céus pela luz 
do sol e pelo aroma das flores. Quando almoçava, repetia três vezes: 
obrigado, obrigado, obrigado! Esforçava-se para não se encher de ira 
ou qualquer outro sentimento que porventura viesse a desviar sua 
mente dos bons pensamentos. 

À época, tinha ele vinte e cinco anos de idade, com boa saúde e uma 
situação financeira estável, ganhando o suficiente para sustentar seu 
otimismo e sua coleção de best-sellers. 

Estava solteiro, mas apenas provisoriamente, dizia. Várias foram as 
pretendentes, no entanto, nenhuma delas fora capaz de satisfazer a 
seu exigente “teste de positividade”. Não queria cair nas amarras de 
uma mulher pessimista, cujos conceitos destoassem daqueles pelos 
quais tanto lutou e com os quais pretendia chegar ao mais elevado 
“topo do sucesso”. Queria compartilhar seus ideais ao lado de 
alguém “que fosse do tamanho dos seus sonhos”, uma companheira 
que pudesse despertar ideias otimistas, que estivesse disposta a 
superar todos os desafios e que se dispusesse a viver a vida em sua 
total plenitude. 
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Entretanto, já dizia o poeta que, “quem nunca foi ferido zomba das 
cicatrizes”. O mundo maravilhoso que construía através da leitura 
dos consagrados livros de autoajuda principiou a desmoronar 
quando perdeu o emprego e caiu em depressão. As fórmulas 
prontas, as dicas e os macetes que aprendera e com os quais 
acreditava poder superar as procelas da vida pareciam não 
funcionar ou não surtiam nenhum efeito. E, para agravar ainda mais 
a situação, fora acometido de terríveis hemorroidas, que faziam 
minar todas as suas forças físicas e mentais. 

Com o andar dos tempos, já muito debilitado física e mentalmente, 
recorreu à Medicina, com a qual superou os distúrbios psíquicos e se 
livrou das tão incômodas veias dilatadas. Seguidamente vendeu 
toda a sua coleção de livros e se embrenhou de vez no ceticismo. Por 
fim, casou-se com Ana Lúcia, que só queria ser feliz e ter muitos 
filhos. 
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A META 

 

 

Desde que assumiu a chefia da Seção, passou a se conduzir de 
maneira estranha com os colegas, esquivando-se deles como se 
evitasse alguma situação constrangedora ou como se lhes devesse 
dinheiro. O mesmo se deu em casa, em relação à esposa e aos filhos, 
com os quais passou a agir friamente e sem aquela amabilidade 
costumeira, tratando-os agora com indiferença e até com certa dose 
de agressividade e desprezo. 

Na empresa comentava-se que o poder havia lhe subido para a 
cabeça e que por isso andava assim com ares de gente importante, 
com o nariz empinado e cheio de si. Em casa, tinha-se por conta que 
tudo não passava de sobrecarga de serviços, o estresse, diziam. O 
homem, porém, não mostrava qualquer incômodo com as opiniões 
alheias, inclusive aquelas oriundas do seu próprio círculo familiar. 

À medida que os dias iam passando, ele parecia adquirir a 
personalidade e os modos de uma outra pessoa, de maneira que, se 
comparado ao que sempre fora antes, tornava-se quase 
irreconhecível, inclusive na forma de se vestir, no jeito de pentear os 
cabelos, entre outros detalhes relacionados à sua vaidade pessoal. 

As coisas andavam assim até que a mulher, tomada de uma 
angústia reprimida e abrasadora, desabou diante dele em prantos, 
implorando-lhe para que fosse embora, pois não suportava mais 
tanta humilhação e indiferença. 

Sem nada dizer e levando apenas uma pasta preta cheia de papel, 
retirou-se o marido sob os olhares atônitos dos filhos, os quais 
permaneciam o tempo todo em total silêncio e imersos entre 
lágrimas e perplexidades. 

No ambiente de trabalho, isolou-se ele ainda mais dos antigos 
colegas, com os quais mantinha no passado estreita relação de 
camaradagem. Reservava agora sua atenção exclusivamente aos 
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seus superiores hierárquicos, tratando-os com lisonjeiras cortesias, 
enquanto excedia em rigidez com os subordinados, exigindo-lhes 
com extremada obsessão o fiel cumprimento de todas as metas 
estabelecidas. 

Em todo esse tempo permaneceu morando sozinho num 
apartamento que alugara próximo à empresa. Tal medida era parte 
do seu esforço para atingir uma meta: alcançar o topo máximo em 
sua carreira profissional. O que equivale dizer que não estava 
satisfeito com o cargo de chefia. Queria mais. Desejava alçar voos 
mais altos, e nada haveria de impedi-lo de alcançar sua grande 
ambição. 

Por tudo isso, pode-se concluir que toda a metamorfose porque 
passou, incluindo aí o abandono do lar e da família poderia 
explicar-se assim pelo seu obstinado desejo de ser e de poder. Nada 
mais lhe importava: nem a mulher, nem os filhos, ninguém. Só a 
meta! 

Um dia, de manhã, era segunda-feira, estava ele redigindo um 
relatório, quando foi procurado por uma de suas cunhadas, a qual 
lhe anunciou, chorando, que seu filho mais novo havia sido 
internado em consequência de uma grave pneumonia, e que seu 
estado de saúde era considerado gravíssimo. 

— É o que disseram os médicos — concluiu com tristeza a pobre 
mulher, entregando-lhe um papel com o endereço do hospital e o 
horário para visitas. Ele prometeu com aparente comoção que ainda 
naquela tarde iria ter com o filho no hospital. 

À tarde, porém, fora convocado a comparecer a uma importante 
reunião da qual participaria o Presidente e toda a cúpula da 
empresa. O súbito convite o deixou visivelmente eufórico. Havia 
uma vaga em aberto para Diretor do Departamento Financeiro, e 
tudo indicava que a conferência seria para anunciar o bem-
aventurado felizardo. Enfim seria reconhecido por sua dedicação, 
pensava extasiado. Neste estado de deslumbramento, mirava o teto 
antevendo os cumprimentos do Presidente, e já saboreando por 
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antecipação o tão almejado “Parabéns, você acaba de ser 
promovido!!!” 

*** 

A sala estava repleta. Além do Presidente, estavam ali o Conselho 
Administrativo, os diretores e outras lideranças de destaque na 
sociedade. 

A reunião foi breve. Brevíssima. Sem rodeios, o Presidente 
anunciou-o como o novo Diretor do Departamento Financeiro. 
Parabenizou-o em seguida com um sorriso e um abraço. O ambiente 
rompeu entre os aplausos de uns, as imprecações de outros e a 
despeita de todos. Seu rosto parecia refletir as luzes da Ribalta. 
Atingira, por fim, a meta tão ardentemente desejada. 

Enquanto isso, o destino girava sua roda sem qualquer compaixão. 
Naquele mesmo instante, lá no hospital, o filho moribundo 
agonizava nos braços da mãe entre gemidos e lágrimas. Suas 
últimas palavras antes de morrer foram estas: “O papai ainda não 
veio, mamãe?” 
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FUGITIVOS 

 

 

Não tinha culpa se ganhava tão pouco, afinal foi obrigado a 
trabalhar desde cedo e só agora é que tinha tempo suficiente para 
prosseguir nos estudos e tentar novas oportunidades. 

— Não bastam as humilhações por que tenho passado todos esses 
anos? — desabafava nervoso à esposa igualmente furiosa, que lhe 
pedia divórcio e que não arredava o pé de tal resolução. 

— Suportei dez anos essa vida. Chega!... Sim, chega! Não quero 
mais isso... Não, não quero!... Aqui não fico mais um minuto... 

Disse isso sem derramar uma só lágrima. Saiu em seguida sem levar 
nada e sem ao menos dizer para onde ia. 

Não voltou mais. 

Ele a esperou durante uma semana, quando só então resolveu 
procurá-la. Não estava com a mãe nem em casa de parentes. 
Telefonou ainda para algumas de suas amigas, mas todas foram 
unânimes em negar qualquer contato com ela nos últimos dias. 
Restou-lhe, pois, ir à delegacia, onde registrou um boletim de 
ocorrência, alegando o desaparecimento da companheira. 

É preciso dizer que durante esse tempo, não sentiu saudades da 
mulher, nem de sua comida, nem dos seus escassos beijos. Ademais, 
já estava familiarizado com as tarefas domésticas habituais, tais 
como passar roupas, lavar os pratos, varrer a casa, entre outras. 
Desta forma, acostumou-se rapidamente à nova vida de solteirão, 
embrenhando-se na leitura dos velhos livros que até então não lera. 

É preciso dizer ainda que ele era professor em uma escola pública, 
onde lecionava aula de Literatura e Língua Portuguesa, em período 
integral. Gostava do que fazia, embora se sentisse explorado e 
reclamasse com frequência do minguado salário. De fato, ganhava 
pouco e mal podia manter as despesas da casa. A mulher era 
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gastadeira e desperdiçava quase metade dos seus rendimentos com 
sua vaidade pessoal, na compra de cosméticos, nos salões de 
cabeleireiros e na aquisição de roupas de marca. 

Dez anos mais nova que ele, ela jamais quis ter filho, sem revelar, 
porém, a razão de tão drástica recusa. Ele, no entanto, suspeitava 
tratar-se de mera questão de vaidade, “para não criar barriga”, foi o 
que ficou sabendo por intermédio de uma de suas amigas. 

Já havia passado um mês que ela havia saído de casa, e ainda não 
tinha qualquer notícia de seu paradeiro. A polícia aventou algumas 
hipóteses. Conjecturou que ela poderia ter fugido com alguém ou 
até mesmo que poderia está morta. 

— Sim, não podemos descartar nenhuma alternativa — concluiu o 
encarregado da ordem pública. 

A possibilidade de viuvez o deixou um tanto introspectivo e 
melancólico. Não que nutrisse de amores pela mulher, mas, afinal, 
eram dez anos de vida em comum e isso, à mercê da frieza de 
sentimentos que nutria por ela, significava ainda alguma coisa. Não 
era tão insensível a ponto de se contentar com a ideia da morte de 
alguém, quanto mais em se tratando da morte da própria esposa, a 
pessoa com quem dormiu e com quem acordou durante uma 
década. 

Os dias foram passando, as semanas, os meses, oito meses, ao cabo 
dos quais, a mulher apareceu de súbito. Era feriado. Em casa, ele 
labutava na cozinha. Ao vê-la chegar, empalideceu e recuou para 
trás assustado. Imediatamente observou que ela estava mais gorda, 
quase obesa, a barriga enorme. 

— Estou grávida — disse ela com tal naturalidade que parecia ter 
acordado com ele naquela mesma manhã. E acrescentou antes que 
ele pudesse abrir a boca: 

— E você é o pai. Pode pedir o DNA! 
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Ele ergueu-se de salto, todo trêmulo e com o olhar sobressaltado. 
Deu alguns passos e entrou no quarto sem dizer uma só palavra. 
Apareceu logo em seguida e saiu rapidamente pela porta da rua sem 
levar nada e sem ao menos falar para onde ia. 
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O CASAL PERFEITO 

 

 

Há cinco meses se separou do marido. Sentia-se destroçada e sem 
rumo. Era como se lhe tivesse amputado uma das mãos ou um outro 
membro qualquer do seu corpo. Tinha sonhado com um casamento 
para a vida toda, e não podia suportar a dor de uma tão inesperada 
separação. Desde pequena, aprendeu na igreja que o casamento é 
uma dádiva de Deus e que apenas a morte pode decretar o seu fim. 

Quem conhecia o marido, sabia do seu exagerado devotamento à 
mulher. Era comum vê-los sorridentes e de mãos dadas indo ao 
supermercado ou à casa dos familiares nos fins de semana. Na 
linguagem vulgar do povo, ou melhor, no entender malicioso dos 
vizinhos, era o casal perfeito. 

– É o marido perfeito – dizia a vizinha divorciada do lado. – O tipo 
de homem que toda mulher sonha em ter como esposo – 
acrescentava a tal senhora toda eufórica e esperançosa. 

– É um exemplo de homem! Você deveria se espelhar pelo menos 
um pouco nele – protestava outra vizinha ao pançudo companheiro, 
que gesticulava dizendo que marido assim só servia para levar 
chifres. 

Embora filho de pai extremamente machista e de uma mãe 
conservadora, não se sentia ele diminuído na sua virilidade lavando 
um prato ou varrendo a casa. Também lavava e passava roupa, além 
de fazer deliciosos quitutes que muito agradavam ao exigente 
paladar da esposa. 

A separação não surpreendeu apenas a mulher. A vizinhança toda 
relutava acreditar que um casamento assim tão exemplar pudesse 
ser desfeito de uma hora para outra e de maneira tão esquisita. 
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– Deve ter levado chifre – comentava o aposentado da rua de trás. – 
A mim ela nunca enganou com aquele seu jeitinho dissimulado. É 
uma peste aquela Capitu! 

Outras especulações surgiram e algumas delas chegaram ao 
conhecimento da mulher, que se mantinha reclusa e bem longe dos 
falatórios. 

Quando inevitavelmente indagada sobre o paradeiro do marido, 
dizia que não era do seu conhecimento, e até cogitava a hipótese de 
que ele estivesse morto. 

 – São apenas pressentimentos – respondia sem demonstrar 
qualquer interesse com o teor da conversa. 

“O tempo é o remédio para todos os males”, já dizia a máxima 
popular. E, de fato, um ano após ter sido abandonada pelo marido, 
já não se apresentava mais sorumbática, nem seu semblante 
revelava qualquer indício de tristeza. Para espanto de todos, ficava 
pouco tempo em casa e chegava sempre tarde da noite. 

O paradeiro do marido permanecia um mistério. Conjecturavam-se 
mil hipóteses e cada uma destoante da outra. Contudo, sobressaía 
como a mais plausível para os vizinhos a de que ele, não suportando 
os muitos caprichos da mulher, pedira arrego e fora cantar em outra 
freguesia. 

*** 

Era uma manhã chuvosa e fazia muito frio quando um homem de 
longas barbas e todo vestido de preto bateu-lhe na porta. A 
curiosidade da vizinhança logo se fez notar nas janelas e nas 
ligações telefônicas. 

A porta abriu-se e, de súbito, o sujeito estranho fora recebido com 
um voluptuoso beijo na boca. Os olhares alheios estavam fixos e 
escandalizados. As janelas ficaram ainda mais movimentadas. Eram 
como sentinelas armadas vigiando atentas em seus postos. 
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Algumas horas depois saem ambos coladinhos e de mãos dadas. 
Imediatamente o homem crava na parede da casa uma placa de 
“vende-se”. Entram em seguida num carro preto e desaparecem, 
deixando para trás invejas e conjecturas. 
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O PLANO 

 

 

Não se sentia humilhado somente, mas também decepcionado e 
terrivelmente indignado. Onde já se viu tratar um ser humano assim 
desse jeito? pois ele verá com quantos paus se faz uma canoa! 

Durante todo aquele dia não conseguia pensar em mais nada. Até a 
madrugada não pôde dormir, e os instantes em que cochilou foram 
apenas de pesadelos. Só um sentimento o dominava completamente: 
o de vingança! 

Acordou com um maquiavélico plano na cabeça. Não vislumbrava, 
porém, um meio de colocá-lo em prática, pelo menos por ora. Era 
preciso estudá-lo detidamente, analisar bem cada etapa e só então 
partir para a ação, para o tão almejado desfecho. 

De posse de papel e caneta, começou a traçar cada estágio do plano; 
avaliava minuciosamente os meios e as consequências, calculava os 
pós e os contras, o que era preciso para suplantar uma etapa e 
alcançar outra etc. Planejava tudo isso vislumbrando mentalmente o 
rosto atônito do oponente, seu semblante carregado de pavor, suas 
expressões de arrependimento e o gran finale, quando se via, 
sorrindo, cara a cara com o inimigo, o qual, lançando-se de bruços 
por terra, clama-lhe por misericórdia. Seus olhos brilhavam... 

Tais pensamentos povoavam-lhe a mente o tempo todo, alimentava-
lhe o espírito e enchia-lhe de ânimo e de vontade de viver. Se algum 
remorso sentia, lembrava-se da injustiça que sofrera e se consolava 
sobremaneira com isso. Nada lhe importava mais, e o desejo por 
vingança obcecava-o de tal modo que ao mirar o espelho não via sua 
própria imagem, mas o reflexo vivo do outro, que lhe aparecia com 
um riso escancarado e grotesco, riso de puro escárnio. 

Quem o conhecesse, jamais suspeitaria que portasse no coração erva 
tão daninha! Era comum dizer-se dele que tinha a sensibilidade de 
uma mãe extremosa; contavam-se ainda que era o tipo de pessoa 



101 

 

que não tinha maldade no coração e que servia a Deus com o mesmo 
fervor dos santos. A verdadeira religião, costumava dizer ele, é amar 
a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por 
isso, gostava de fazer caridade, distribuía esmolas à porta da igreja, 
fazia orações pelos doentes e necessitados e, vez ou outra, até 
jejuava pelas causas alheias. 

É bem verdade que tais sentimentos religiosos o incomodavam 
deveras, martelavam-lhe a consciência e o acusavam diuturnamente 
de violação aos preceitos divinos... Tinha agora a oportunidade real 
de vivenciar o mandamento bíblico, de resistir à tentação maligna; 
todavia, o sentimento de ojeriza pelo adversário o dominava 
inteiramente até o mais profundo da sua medula espinhal. Era algo 
que não conseguia dominar e para o qual apenas via uma saída: 
consumá-lo. 

Vindicta tarda sed gravis. 

Assim traçou seu plano e buscou executá-lo logo na manhã do dia 
seguinte. Cuidou em rever cada passo, avaliou novamente todas as 
alternativas, calculou com exatidão todos os procedimentos e 
concluiu, com um largo sorriso, que elaborara um plano perfeito. 
Por fim, vingar-se-ia de tão grande humilhação! 

À noite não conseguia dormir. Estava ansioso por ver chegar o tão 
desejado dia. Pegou no sono só de madrugada. E sonhou... Sonhou 
que tendo executado seu audacioso plano, fora conduzido por um 
anjo à presença de Deus, o qual lhe interrogava se não havia lido os 
santos mandamentos das Escrituras. Ele respondia que sim, mas que 
tinha cedido às artimanhas de Belzebu e que por isso havia 
cometido tão execrável crime. O senhor então lhe disse: “Apartai de 
mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus 
anjos”. Quando percebeu que adentrava as labaredas do inferno, 
deu um grito e acordou. Estava transpirando e atordoado. 

 

De manhã, levantou-se e se ajoelhou perante a imagem de um santo. 
Rezou três padre-nossos e três ave-marias. Em seguida pôs-se de pé 



102 

 

e saiu. Dava assim o primeiro passo de um plano friamente 
calculado... 
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APOSENTADOS 

 

 

Repentinamente viu-se apreensivo como se aguardasse uma visita 
importante ou como se estivesse na iminência de receber alguma 
notícia. Permaneceu assim a semana toda, inquieto e com a mente 
em completa divagação. 

— O que está acontecendo, homem de Deus? — indagou sua esposa 
um tanto preocupada. 

Ele, porém, limitou a dizer que estava tudo bem e que não havia 
nenhum motivo para preocupações. 

— Sossegue, mulher! Estou bem... estou bem... 

À medida que os dias iam passando, não só aumentava a 
inquietação da companheira como, também, tornava-se cada vez 
mais visível o desassossego de espírito do marido, que dormia mal e 
acordava sempre suando e sobressaltado. 

Instado a procurar um psiquiatra, irritou-se dizendo que não estava 
louco nem doente, que não precisava de médicos e muito menos de 
remédios. 

— Ora, já não disse que estou bem?... 

No fim de um mês passou a se comportar de modo ainda mais 
esquisito. Tão logo tomava café, dirigia-se até a sacada do 
apartamento e ali ficava longo tempo a mirar fixamente o horizonte, 
e às vezes a manhã toda, sentado e sem dizer uma só palavra. 

— Endoideceu de vez! — desabafou a pobre senhora com o 
cunhado, que lhe pedia só um pouco mais de paciência. 

— Não há de ser nada. Peço que tenha só mais um pouco de 
paciência. Prometo ir ter com ele com a maior brevidade. 

A conversa durou apenas alguns minutos. O outro, porém, conteve-
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se e apenas repetiu o que havia dito anteriormente à esposa, isto é, 
que não estava doente e que não existiam razões para preocupações. 

De fato o irmão não notou nada que pudesse indicar alguma 
debilidade física ou mental, somente um pouco de melancolia, que 
poderia ser apenas uma forma que ele encontrou para se adaptar à 
sua nova vida de aposentado. Desta forma, conformou-se com a 
situação, enquanto a mulher, a pedido deste, fingia que estava tudo 
bem. 

Passados três meses, acrescentou às suas manias, o estranho hábito 
de escrever em papel de pão. Escrevia e rasgava, de modo que não 
se sabia de que se tratavam tais inscrições. A mulher aventou a ideia 
de que poderiam ser poemas, uma vez que ultimamente dera para 
ler e declamar em voz alta na sacada do prédio. Dava preferência 
aos poetas portugueses, especialmente Bocage e Fernando Pessoa. 

Concomitantemente a esses hábitos, passou a tratar com novos 
modos a mulher. Às vezes surpreendia-a com flores e outras 
delicadezas, algo que sempre vinha acompanhado de galanteios e 
expressões poéticas. 

Inicialmente a boa senhora acatou com estranheza tais atitudes do 
esposo, porém logo se acostumou com elas e até se sentia feliz com 
suas bizarrices. 

Aproximava-se o inverno, quando recebeu a notícia de que sua 
senhora fora acometida de uma grave enfermidade, restando-lhe, 
segundo dissera os médicos, um ou no máximo dois meses de vida. 
O fato abateu-o profundamente a ponto de dizer com aparente 
convicção que morreria junto com ela. 

*** 

Não morreu ele. Ela, sim, faleceu numa noite de sábado antes de 
findar a estação fria. No velório declamou ele entre lágrimas 
ardentes o “Beleza e Morte”, poema de Bulhão Pato, que muita 
comoção causou entre os circunstantes: 
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Quando Deus à terra envia 
Um anjo dos seus, é breve 

A vida que lhe confia. 
................... 

 

Como a flor branca de neve 
Que ao primeiro alvor do dia 

No prado desabrochou, 
Assim ela veio ao mundo, 

E tão rápida passou, 
Que deste rumor profundo 

Nem um som, nem um gemido 
Por esse anjo foi ouvido! 

Nasceu, e sorrindo amou! 
 

Quem ao vê-la tão ditosa 
Tão feliz por ser amada, 

E tão feliz por amar, 
Bela, fragrante, viçosa, 
Cheia de vida no olhar, 

De luz na face encantada; 
Quem diria que esse amor 

Seria a chama fatal, 
Que a devia enfim matar!? 

 
Pobre florinha do vale, 

Da aurora ao primeiro alvor 
Nasceu, e sorrindo, amou, 

Mas com a tarde... expirou! 

Seis meses depois virou poeta e compôs, em versos alexandrinos, 
um esticado poema intitulado “À Musa Sexagenária”, dedicado à 
viúva de seu melhor amigo, uma garbosa senhora de sessenta e dois 
anos, com a qual entrou no pleno gozo da aposentadoria. 
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A VELA AZUL 

 

 

Embora confessasse publicamente sua descrença nas religiões e nos 
deuses, tinha por hábito acender uma vela toda sexta-feira. 

Não o fazia, porém, por algum propósito místico ou religioso. 
Quando questionada sobre as razões de tão estranho hábito, 
respondia apenas que agia assim por se sentir bem. "Só por isso", 
concluía sem mais explicações. 

Na sua “liturgia” usava sempre vela da mesma cor, que era acesa 
sempre no mesmo lugar, sobre uma pequena mesa de mogno, 
caprichosamente posta ao lado da cama em que dormia. 

Essa prática remonta aos seus trinta anos, e não teve, na época, 
nenhuma motivação especial. Estava bem de saúde, ganhando um 
bom salário e apaixonada, ou como gostava de dizer às amigas, 
“loucamente apaixonada”. 

Aconteceu naturalmente após um apagão na rede elétrica. Ficou tão 
deslumbrada e fascinada com o clarão dos cílios que nunca mais 
quis se desfazer dele. De lá para cá, podia faltar tudo em casa, 
menos velas azuis. 

É preciso dizer que ela não se sentia nem um pouco constrangida 
pelas constantes interpelações das visitas. “Ora, por que o simples 
ato de acender uma vela precisa significar algo especial?” indagava 
com tranquilidade aos seus questionadores. 

Não pensava da mesma forma sua indiscreta vizinha do lado, que 
sentia muito gosto em espiar o “ritual da vela” pelas frestas da 
veneziana. Foi dela que partiu o boato de que a “solteirona da casa 
azul” realizava rituais de magia negra, e que a prova de tal assertiva 
eram as velas que ela acendia à noite durante às sextas-feiras. 

"E tem macho no meio!", alardeava sem qualquer pudor aos demais 
da vizinhança. "Mas eu vou descobrir quem é o filho do cão-
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tinhoso", acrescentava a gorda senhora, já com os seus nervos 
agitados. 

E de fato descobriu. Foi numa sexta-feira santa. Fazia um calor 
intenso. 

Como de costume, a curiosa vizinha correu até a veneziana. Pela 
frincha observava cada movimento da janela ao lado. Munida de um 
binóculo que havia comprado especialmente para esta finalidade, 
concentrou seu olhar no “ritual”. Logo percebeu que a solteirona 
estava acompanhada por alguém. Era um homem gordo e também 
careca. Este estava sentado e de costa. Impaciente e cada vez mais 
curiosa, a bisbilhoteira deu um giro para a esquerda e aguardou 
mais um pouco. “Agora pego a sem-vergonha!” pensou. 
Reposicionou então a lente, encostando-a fixamente ao rosto. Súbito 
afastou para trás espantada e toda trêmula. Estava ali o seu próprio 
marido com um isqueiro na mão a acender uma vela azul, que a esta 
altura já cintilava na mão da outra. 
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AS MÃOS ENORMES 

 

 

Até então nunca havia cogitado a possibilidade de ser traído. Para 
ele, traição era coisa que se dava apenas com os outros: com os 
vizinhos, com os colegas de serviço, nas novelas, nos filmes e nos 
livros, como naquela famosa história contada por Machado de Assis. 

— A mim não me engana, disse certa vez, referindo-se a 
personagem machadiana que supostamente teria traído o Casmurro. 

Em dez anos de casado nunca nutriu qualquer ciúme da mulher, 
que sempre se mostrou acima de qualquer suspeita, de índole 
inquestionável e irrepreensível nos modos de lidar com outros 
homens. Por isso orgulhava-se dela, por quem mantinha uma 
fidelidade quase canina. 

— Por esta eu ponho a mão e tudo mais no fogo! costumava brincar 
com os amigos quando o assunto recaía sobre a infidelidade 
feminina. 

Agora, pela primeira vez, acendia-se-lhe uma brasa viva na cabeça, 
que o fazia despertar do sono e lhe tirava o sossego. A razão desta 
desconfiança, porém, não se gerou de alguma cena suspeita, nem 
adveio da constatação de algum ato indecoroso da companheira. Em 
vez disso, surgiu de um sonho banal que tivera um mês atrás e que 
se repetira mais uma vez na última noite. 

No sonho a mulher aparecia em ato libidinoso, num carro, com um 
sujeito barbudo e de mãos enormes e peludas. Este lhe mirava com 
um olhar sarcástico, ao mesmo tempo em que sorria maliciosamente 
pelos cantos da boca. O sonho lhe pareceu sórdido, e aquelas mãos 
tão grandes! Encasquetou-se sobremaneira com isso, e não pensava 
mais em outra coisa. 

Não narrou os seus sonhos à mulher nem a mais ninguém. Mas a 
partir dali passou a vigiá-la, a questioná-la sobre isso e aquilo, a 
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aborrecê-la pelas mais ínfimas banalidades. Se ela ia ao mercado, 
debruçava-se à janela para espiá-la e, se porventura demorasse, ia 
atrás e aplicava-lhe os piores desaforos. Queria saber quem era 
Fulana, o que fazia Sicrana, onde morava Beltrano etc. 

Sentindo-se sufocada, inquiriu-lhe ela acerca das razões porque agia 
daquela maneira. Não podia compreender porque de uma hora para 
outra passou ele a se comportar como um adolescente imaturo e 
sem qualquer pudor. 

— Ora, onde já se viu isso?! 

Ele então replicava que tinha suas justas razões e que estas, por si 
mesmas, eram suficientes para justificar todas as suas suspeitas. 

— Sim, estou de olho em você! ameaçava como se tivesse na 
iminência de desvendar um insidioso crime. 

Naquela noite e pela terceira vez o obsceno sonho viera a lhe 
atormentar o espírito. Lá estava o homem com suas mãos 
desmesuradas e repletas de pelos, e estas agora o apertavam pelo 
pescoço até fazê-lo perder a respiração. Acordou sobressaltado, 
respingando suor e todo entregue ao desespero. Olhou rapidamente 
para o lado e deu pela falta da mulher. Desceu as escadas correndo e 
gritando o nome dela. 

Na sala encontrou somente o silêncio, um silêncio vasto, enorme, 
transcendente, apenas realçado pelo insistente tic-tac de um velho 
relógio de parede. Visivelmente fora de si, abriu a porta da rua e 
deu de cara com um automóvel, que dali partia em alta velocidade. 
Com as pernas trêmulas, vacilaram-lhe os joelhos e deixou-se cair na 
calçada, de onde passou a mirar fixamente o horizonte como se ali 
estivesse a imagem nítida de duas mãos enormes, infinitamente 
enormes, a acariciar com extravagante voluptuosidade os seios 
frondosos da esposa... 
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O VELHO 

 

 

Conta-se que um certo moço, no esplendor de sua juventude, estava 
enfastiado de sua mocidade e nutria de compulsiva inveja dos 
anciões de avançada idade. Dizia ele a todos que os instantes de 
maior felicidade eram aqueles em que se imaginava velho e de 
barbas longas e brancas. Por isso, nunca era visto entre os de sua 
idade ou fazendo aquilo que normalmente fazem os jovens. Ao 
contrário, gostava de frequentar os lugares próprios para os velhos e 
se divertir junto com eles nos salões de festas, nos bancos das praças 
e em outros ambientes propícios a essa idade. 

Com o decorrer dos anos, esse seu surpreendente apreço pelo o 
senil, levou-o a adquirir hábitos que se tornaram demasiadamente 
estranhos aos olhos de quase toda a cidade, e inaceitáveis para os 
mais íntimos. Passou a vestir-se à maneira dos idosos, a andar de 
bengala e um tanto giboso como eles; deixou a barba crescer e 
começou a se interessar por filosofia e literatura antiga. 

Alguns acreditavam que tinha perdido o juízo e que deveria ser 
mandado para um manicômio. "Ou lançado ao asilo", diziam outros 
com sarcástica ironia. Quantos aos próprios velhos, as opiniões entre 
estes divergiam. Havia aqueles que viam as atitudes do moço como 
um exemplo inspirador de veneração e respeito, e que, por seus 
próprios méritos, mereciam ser compreendidas e imitadas por todos 
os rapazes da mesma idade; a maioria, no entanto, seguia pelo 
mesmo bojo da multidão, que o tomava como estúpido e alienado. 

O tempo, entretanto, mostrou que o excêntrico modo de agir do 
mancebo não indicava qualquer sinal de demência ou alienação. Em 
vez disso, tornavam-no cada vez mais gentil e benevolente para com 
todos, especialmente com os de mais idade, e de tal modo que 
conquistou a simpatia e o respeito de todos eles. 

Mas esse mesmo tempo, como bem disse um outro bom velho, é um 
rato roedor das coisas, que as diminui ou altera no sentido de lhes 
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dar outro aspecto. E foi assim que envelheceu o nosso jovem. 

Aos setenta anos, sentia-se cansado e saudoso dos velhos anos que 
não podiam voltar mais. A velhice o havia surpreendido e agora 
amava a juventude como nunca havia amado antes. Amava e 
desejava o que não podia ter. 

Com o avançar da idade, ficou desgostoso e passou a imitar os 
moços, a querer ser novamente jovem. Fez a barba e tentou, em vão, 
livrar-se da bengala. Esforçava-se para mostrar que podia fazer as 
mesmas proezas dos velhos tempos, e muitas vezes teve de ser 
erguido, em praça pública, ante os escárnios dos mancebos e das 
donzelas. Alardeava aos quatro ventos que odiava a velhice e 
maldizia as cãs embranquecidas. Sofria assim sua própria 
decrepitude mental e física. 

Em certo dia de sol, descansava ele de sua velhice debaixo de uma 
frondosa e refrescante árvore, quando um moço, na áurea de sua 
juventude, transitava por ali e o ouviu murmurar algumas palavras 
confusas e tristes. Aproximou-se então dele e perguntou-lhe se 
estava bem de saúde, se precisava de alguma coisa, se queria 
conversar, enfim... O idoso ergueu-se cambaleando, acercou-lhe e o 
abraçou tão fortemente que parecia sentir nele a sua própria alma: 
eterna e jovem. 
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O PESO 

 

 

Não obstante ter dormido bem toda à noite, amanheceu com a 
estranha sensação de estar carregando um enorme peso nas costas. 
Não sentia exatamente dor, mas a pressão exercida em seu corpo 
causava-lhe um excessivo incômodo que lhe fazia perder as forças, 
levando-o ao total abatimento. 

Inicialmente achou tratar-se de uma simples tensão muscular ou de 
alguma raquialgia transitória. Na tentativa de aliviar o desconforto, 
ingeriu de uma só vez dois analgésicos, e mais tarde outros e outros, 
porém estes não surtiram qualquer efeito, foi quando, por fim, 
deliberou procurar um médico. 

O ortopedista examinou-o cuidadosamente e requisitou alguns 
exames. O resultado mostrava que tudo estava em perfeita ordem, 
não havendo o menor sinal de anomalia em seu organismo. 

— Tem a saúde melhor que a minha, disse o doutor em tom de 
galhofa. 

O peso, no entanto, oprimia-o de tal modo que se sentia como se 
estivesse transportando um volumoso pedaço de ferro ou uma 
grande pedra em toda a região posterior das costas. 

— É coisa de sua cabeça, diziam os amigos, numa tentativa de 
confortá-lo e, quem sabe, arrancar-lhe de seu espírito as 
preocupações. O método, no entanto, não funcionou e o homem 
continuava levando nas costas um peso maior que suas forças. 

Recorreu então à medicina alternativa, fazendo uso dos florais de 
Bach, da magnetoterapia, da homeopatia, da naturopatia, entre 
muitos outros tratamentos disponíveis no mercado, os quais, em vez 
de aliviar o transtorno, fazia aumentar cada vez mais seu desespero. 

Tentou ainda a psiquiatria, que buscou curá-lo por meio da 
prescrição de poderosos sedativos e ansiolíticos. Seguiu assim à 
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risca todos os procedimentos médicos, e, após inúmeras sessões no 
divã, não logrou qualquer resultado prático. 

Decepcionado com as medicinas e com os médicos recorreu então 
aos templos religiosos, aos terreiros de umbanda, aos despachos nas 
encruzilhadas, às orações de fé e às cirurgias espirituais; fez ainda 
promessas aos santos e até se entregou ao martírio do corpo, numa 
busca desesperada para se livrar do enorme peso nas costas. 

Tudo em vão! o peso continuava a subir-lhe na espinha, desde as 
espáduas até os rins e seguia-o para onde quer que fosse... Tornou-
se, pois, parte do seu próprio corpo e se conformou com ele. 

Naquela mesma noite deitou despreocupado e dormiu como uma 
pedra. Ao acordar notou que o peso tinha se esvaído por inteiro de 
suas costas e que estava livre daquele corpo invisível e opressor. 
Sentiu-se estranho... e desesperou-se. 
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A VACA NA SALA 

 

 

Era um dia como outro qualquer. 

Acordou pontualmente às seis horas da manhã, ainda sonolento por 
ter dormido muito mal durante toda à noite. Tivera sonhos 
horríveis, sendo que o último permanecia impregnado na sua 
memória como se fosse trechos de uma ficção de H. G. Wells ou 
como se constituísse cenas fantásticas de uma trama de Steven 
Spielberg. 

Era o mês de julho. Nesta época costumava ficar sozinho em casa, 
uma vez que a mulher aproveitava as férias escolares da filha para ir 
visitar os pais, que moravam numa pequena cidade do interior. 

Aprontou-se em vinte minutos. Ia descer às escadas apressadamente 
quando, estupefato, avistou lá de cima uma vaca deitada bem ao pé 
do último degrau, na sala. O animal parecia dormir, pois tinha os 
olhos cerrados, posto que se mexesse de um lado para o outro com a 
respiração ofegante, como se também tivesse sonhando pesadelos. 

Aquela circunstância lhe era tão extraordinária que por alguns 
instantes acreditou tratar-se do prolongamento de seus delírios 
noturnos. Pouco a pouco foi-lhe reproduzindo na memória todos os 
detalhes do terrível pesadelo. Lembrou-se que era um enorme 
centauro com rosto e torso de mulher, cujos seios, sangrando, 
arrastavam-se pelo chão, sendo sugados com voracidade por dois 
grandes répteis, os quais se contorciam de fome e soltavam uivos 
dilacerantes. 

Perplexo e tomado por um sentimento de terror permaneceu ali 
imóvel e sem saber o que fazer. Ao cabo de alguns minutos 
despertou de sua imobilidade, girou em torno de si mesmo, 
dirigindo-se em seguida ao quarto, onde ficou andando de um lado 
para o outro como se tivesse perdido o juízo. Seu corpo suava e 
tremia. Estava pálido. 
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Assim esteve durante algum tempo, quando, de súbito, retornou 
novamente em direção à escada, na expectativa de que a suposta 
ilusão se lhe desvanecesse da vista. Ao voltar os olhos para a sala, 
notou porém que a vaca ainda estava lá e que já não dormia mais. O 
ruminante, notando a presença dele, fitou-lhe seus grandes olhos e 
soltou um pequeno mugido que o fez afastar apavorado. 

Ali permaneceu por alguns instantes, quando já resignado 
conscientizou-se de que a vaca não era fruto da sua imaginação. Ela 
de fato existia e estava ali afrontando sua capacidade de raciocínio, 
limitando sua locomoção e desafiando o seu apurado senso de 
lógica. 

Mas que fazer? pensava confusamente sem aventar qualquer ação 
que culminasse num desfecho para aquela bizarra situação. 

De repente passou a resmungar palavras sem nexos como se tivesse 
imitando o ruminar do próprio bicho, o qual se mantinha todo o 
tempo deitado e de olhos arregalados, ignorando completamente 
toda aquela intimidação. Descalçando um sapato do pé, ameaçou 
lançá-lo abaixo, mas logo freou seu ímpeto agressivo diante da 
passividade do grande mamífero. 

Contida a fúria, sentou-se no topo da escada onde se conservou em 
total silêncio por alguns minutos. Nisso a vaca levantou-se e ele, 
num salto para trás, ergueu-se também. Em pé, passou então a 
acompanhar fixamente cada movimento do animal, o qual, depois 
de um breve lapso de tempo, desapareceu por inteiro do seu campo 
de visão. 

Sentindo-se aliviado, voltou correndo ao quarto para pegar a pasta e 
a chave do carro. À porta do aposento estancou atônito ao ver diante 
de si a mesma vaca, deitada ao pé da cama dando mama a dois 
pequenos bezerros. 
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A FILA 

 

 

Estava impaciente e visivelmente nervoso. Há duas horas velava na 
fila sem qualquer expectativa de ser atendido. Um cartaz afixado 
próximo ao local alertava que o atendimento estava suspenso por 
dificuldades técnicas, acrescentando ainda que não havia previsão 
para seu restabelecimento. 

Levantou-se ansioso e trêmulo de raiva... Andou de um lado para 
outro... Balbuciou alguns palavrões... Por alguns instantes teve 
ímpetos de ir embora e desistir de tudo. Logo, porém, lembrou-se 
das dívidas, do aluguel atrasado, da cláusula quinta do Contrato... 
Então se resignou à sorte, sentou-se outra vez e enfronhou-se num 
silêncio triste e sufocado. 

Assim permaneceu durante algum tempo, taciturno e imerso em si 
próprio. De repente, ergueu-se de súbito, olhou em volta de si e deu 
alguns passos em direção à porta, ficando estacionado diante dela 
por alguns minutos, mirando-a com um olhar desesperado, como se 
quisesse abri-la e sair em disparada pela rua à fora. Andou um 
pouco e, bruscamente, parou rente à parede, de onde passou a 
observar as pessoas ao seu redor, uma a uma, fixando seu olhar 
numa mulher que, entre tantos outros, também aguardava na fila de 
espera. 

Era uma senhora alta e gorda, aparentando mais de quarenta anos 
da idade, cujo semblante fazia transparecer uma mescla de cansaço e 
desespero, aspecto este que lhe chamou atenção, pois era como se 
fosse o retrato fiel de sua própria alma cativa e angustiada. 

Esta aparente correlação de sentimentos entre ele e a estranha, 
amimou-o a ir ter com ela, a fim de puxar uma conversa, afinal, 
pensou em sua mente perturbada, nada tinha a perder e, ademais, 
seria uma maneira assaz interessante de ajudar a passar o tempo. 
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Cautelosamente aproximou-se dela sem dizer uma só palavra, e 
assim esteve durante alguns minutos, quando, enfim, rompeu o 
silêncio, perguntando-lhe se jazia no local desde o início do 
expediente, ao que ela respondeu que sim, que fora a segunda 
pessoa a chegar e que se encontrava ali desde as quatro horas da 
manhã, que não entendia porque demorava tanto para ser atendida, 
e suspirou impaciente, o que se fez notar pela aspereza e palidez do 
seu rosto triste e fatigado. Ele, por sua vez, disse que, não fora a 
necessidade, já teria ido embora há tempo, pois não suportava filas, 
e só por isso é que se submetia a tão degradante aviltamento. 

— É um absurdo! exclamou com a voz transtornada, completando 
num tom de desabafo: pagamos nossos impostos, cumprimos nossos 
deveres, obedecemos às leis constituídas, mas quando precisamos 
deles nos tratam como bichos sem qualquer dignidade. 

Ela concordou com tudo, e culpou a burocracia, a incompetência dos 
políticos, a falta de respeito pelo cidadão etc. 

As ideias e as palavras iam assim entre o desabafo dele e a 
indignação dela, quando repentinamente foram interrompidos por 
um homem de estatura mediana, pálido, barba por fazer e trajando 
roupa própria da repartição, o qual anunciou com voz seca e dura 
que o expediente se encerraria dentro de uma hora, justificando que 
a medida se devia a um problema técnico que impossibilitaria a 
continuidade do atendimento. 

Por um momento o ambiente fora tomado por exasperações de 
vozes, xingamentos e ameaças. Acuado e todo trêmulo, o 
empregado correu por um corredor escuro, e dali adentrou numa 
pequena sala, onde permaneceu trancafiado até cerrarem as portas 
do recinto. 

Lá fora, o grupo dispersou-se rapidamente. Ele e ela, porém, 
pareciam dispostos a não arredar o pé do local. Não iriam sair dali 
enquanto não fossem atendidos e, caso necessário, vociferavam 
nervosos, pernoitariam por lá até o dia seguinte. 

Veio a noite, correram as horas e ambos se conservavam sentados 
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num velho banco da Praça, um ao lado do outro, num silêncio 
confuso e prolongado. Em certo momento, já no limiar da 
madrugada, como se já se conhecessem em outros tempos, fixaram 
os olhares entre si e sentiram um breve tremor de artérias. Então se 
deram as mãos, as bocas confusas tocaram-se entre batalhas de veias 
e reboliços de ancas, culminando numa estranha sensação de sono e 
delírio. 

Quando acordaram pelo romper da manhã, estavam tão juntinhos 
que pareciam pegados. Ergueram-se num salto desesperado ante os 
olhares curiosos de uma fileira de gente que se retorcia como cobra e 
que se perdia de vista no resplendor da aurora. 
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AMNÉSIA 

 

 

Nasceu minutos antes de o Repórter Esso anunciar: "E atenção! acaba 
de suicidar-se em seus aposentos, no Palácio do Catete, o Presidente 
Getúlio Vargas". Era o dia 24 de agosto do ano de 1954, uma terça-
feira fria e de aspecto melancólico. 

Toda a gente que estava em casa, quando ele nasceu, rejubilou como 
se ali estivesse o futuro Nobel em Medicina. O pai, médico 
cardiologista, não cabia em si de felicidade. Era o filho almejado, 
robusto como o pai, e belo como a mãe. Se o casal já era feliz, o filho 
veio trazer-lhes novas alegrias, e a paz doméstica transformou-se em 
promessa de perenidade. 

Filho único, a criança crescia entre a brandura do pai e a rigidez da 
mãe. Enquanto um mimava, o outro disciplinava, e assim nesse 
contrapeso de conceitos díspares ia se formando o caráter e a 
educação do menino. 

Até completar dezesseis anos, todo ele respirava uma saúde de 
ferro, e, ao menor sinal de moléstia, um simples resfriado, uma tosse 
passageira, um espirro vulgar, era de pronto submetido a uma 
rigorosa análise anatômica e outros cuidados relacionados à higiene 
e à alimentação. O pai era seu médico exclusivo, era quem fazia os 
diagnósticos, quem lhe aplicava injeções e quem lhe medicava. 

Nestes termos estavam as coisas, quando o rapaz, completados 
dezessete anos de idade, passou a apresentar sintomas de uma 
moléstia neurológica desconhecida, uma perturbação que lhe 
afetava a memória e que o fazia esquecer-se de sua própria idade. 
Lembrava-se de tudo. Aliás, para qualquer outra coisa tinha o que se 
convencionou denominar de "memória de elefante". Era 
extremamente aplicado à Matemática e sabia de cor toda a Tabela 
Periódica. Todavia se lhe perguntasse que idade tinha, ficava 
indiferente e distraído, como se lhe tivesse pedindo para decifrar 
o Manuscrito Voynich. É preciso acrescentar ainda que os efeitos 
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desta misteriosa amnésia não se restringiam apenas a si próprio; em 
vez disso, afetava também sua percepção acerca da idade alheia, e 
de tal modo que não conseguia atinar mentalmente sobre a 
diferença de idade entre um bebê e um ancião. 

O pai, que atribuía à Medicina dotes quase divinos, envidou todos 
os esforços a fim de descobrir a causa e a cura para tão terrível mal. 
Foram dias difíceis e desalentadores. Sentia-se ele impotente, e 
culpava-se pelo malogro dos seus esforços, como se o simples fato 
de ser médico o tornasse obrigado a curar o filho. Por fim, resignou-
se melancolicamente à fatalidade da doença, conformando-se com a 
dura tarefa de dirimir os seus efeitos sobre o jovem. 

A primeira batalha foi contra o amor, e revelou-se um estrondoso 
fracasso. O filho, agora com vinte e um anos, entregou-se a uma 
tresloucada paixão por uma mulher dezessete anos mais velha. A 
preocupação dos pais, no entanto, não era propriamente com a 
desproporção das idades de ambos, mas com a feiura da futura 
nora. Na opinião da mãe, a mulher era excepcionalmente feia, feia 
de uma maneira constrangedora. A batalha fora, enfim, vencida pelo 
filho, que se casou com vinte e três anos de idade. Deu-se isso no 
ano de 1977. 

Para espanto de todos, e mais ainda da mãe, o casamento revelou-se 
ao longo dos meses um oásis de felicidade. Esta, para não admitir 
que se equivocara, e num orgulho que lhe era bem peculiar, 
explicava que tudo isso se devia à própria enfermidade do filho, que 
o tornava incompetente para julgar a fealdade da mulher. Seja como 
for, o fato é que viviam em harmonia, combinavam-se e amavam-se 
como dois namorados que amam pela primeira vez. Dois anos 
depois, em 1979, após uma gestação sofrida, teve a mulher o 
primeiro e único filho. Foi por essa mesma época que o seu velho 
pai adoecera gravemente do coração, vindo falecer no início do ano 
seguinte. 

Os anos passavam e a velhice seguia-lhe no encalço trazendo 
consigo todos os seus dissabores. Ele, embora visse estampados 
diante de si os sinais do tempo: a cabeça meio calva e já 
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embranquecendo, os olhos um tanto sombrios, a vista cansada, 
fraquejando aqui e ali, e reclamando de tudo e de todos, ainda assim 
não tinha consciência da sua própria ancianidade. A moléstia era, 
por assim dizer, o seu grande consolo, a ilusão que o fazia habituar-
se à imobilidade da sepultura. 

Era começo de inverno do ano de 2015. O dia estava frio e cinzento. 
Acordou sorumbático e sem nenhum plano. A manhã, que era de 
domingo e já estava chuvosa, ainda mais o entristeceu. Sentou-se na 
cama apoiando as costas na cabeceira e, por alguns instantes esteve 
a meditar sobre o sonho que tivera. A mulher, que nesse tempo 
orçava perto dos 80 anos, levantara-se mais cedo, fizera o café e o 
aguardava como de hábito na cozinha. Súbito, ergueu-se ele da 
cama. Em pé, diante do espelho mirou-o maquinalmente e, num 
salto para trás, deixou-se cair numa poltrona, apavorado e todo 
trêmulo, enquanto procurava certificar-se se de fato estava acordado 
ou sonhando. Ergueu-se novamente e encarou o espelho mais uma 
vez. Viu-se ali tal qual era: um velho sexagenário. Desesperado 
correu até a cozinha, e o que lá encontrou era a prova cabal de que 
havia recuperado a memória. 
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SEDENTO DE GLÓRIA 

 

 

Sempre fora considerado um homem lúcido, íntegro e fiel 
cumpridor dos seus deveres. Era também vaidoso e ostentava certa 
mania de grandeza que o tornava perante muitos numa pessoa 
extremamente antipática e arrogante. Estava solteiro, mas não por 
falta de pretendentes, e sim por livre escolha, o que ele jocosamente 
justificava invocando o velho jargão popular “antes só do que mal 
acompanhado”. Contava então com trinta e cinco anos de idade, 
gozando de perfeita saúde e muita disposição para o trabalho e 
outras coisas. 

De um dia para o outro, porém, acordou bradando o Grito do 
Ipiranga, declarou a Independência do Brasil e se autoproclamou 
Dom Pedro I. Seguiram-se alguns barulhos, como se estivesse a 
bater panelas, os quais vieram acompanhados de mais um 
estridente grito: “independência ou morte!” 

A balbúrdia que se ouvia na casa, chamou a atenção dos vizinhos, 
que a estranharam, visto que, desde que para ali se mudara, ele 
sempre se mostrou uma pessoa ordeira e não dado a escândalos. 

Um tanto apreensivos e tomados de espantosa curiosidade com o 
incidente, um grupo de quatro pessoas deliberou investigar o caso, e 
para lá foi a fim de ver se descobriria alguma novidade. Chamaram-
no algumas vezes, mas tudo ali agora estava em absoluto silêncio. 

— Deve ter sido coroado imperador e está repousando em seu 
trono, brincou um senhor gordo e bonachão, que, naquela vila, era 
muito conhecido por suas pilhérias e pelo seu humor politicamente 
incorreto. 

Alguns minutos depois a porta abriu-se. Eis que ali estava “Dom 
Pedro I”, que trazia a fronte coberta por uma espécie de coroa, 
confeccionada de papelão e tingida com tinta amarela. Também 
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segurava em uma das mãos um cabo de vassoura, que parecia 
representar o bastão imperial. 

— Está decretada a Independência do Brasil! vociferou ele como que 
se estivesse dirigindo a seus súditos e soldados. 

Embaraçados, os vizinhos não sabiam o que dizer. Limitaram-se 
apenas a perguntar-lhe se estava tudo bem, se precisava de alguma 
coisa, entre outras semelhantes cortesias. Entretanto, o imperador 
sentia-se tão eufórico com sua façanha, que os ignorou 
completamente, retornando sem demora ao conforto do seu palácio. 

— Perdeu completamente o juízo, disseram. 

— É caso de Pinel, gracejou o gordo piadista. 

No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, apareceu ele na 
rua ao simples estilo dos mortais. Cumprimentou a todos que viu e 
saiu para trabalhar como de hábito, a passos largos e de cabeça 
erguida. 

Os vizinhos permaneciam sem entender nada e, para evitar 
constrangimentos desnecessários, mantiveram-se reservados quanto 
ao ocorrido. 

— É melhor assim, concordaram os moradores entre si. 

Porém, um mês depois ouviu-se novamente novos rumores na casa, 
os quais vieram seguidos de um novo e vibrante grito: 

— Viva a República! 

Era o marechal Deodoro da Fonseca, que acabava de proclamar a 
república brasileira, destronando o velho imperador e dando fim à 
Monarquia. 

Instantes depois apareceu ele na janela trajado de uma jaqueta 
escura, toda ela repleta de penduricalhos, que pareciam imitar os 
distintivos militares. O gordo ria às escâncaras, de maneira que 
chamou a atenção do líder republicano, enfurecendo-o. 
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Nisso a porta abriu-se e o marechal saiu gritando, desatinado, 
cavalgando sobre um cavalo de pau, cuja cabeça fora confeccionada 
com uma garrafa de Biotônico Fontoura. Os moradores dispersaram-
se assustados e confusos, enquanto o gordo dava pulinhos de 
alegria. Principiou-se então uma correria. Nisto o obeso tropeçou na 
calçada e caiu de bruços com a barriga no chão. Foi o tempo do alto 
oficial da República pegar um pedaço de madeira e acertar-lhe em 
cheio numa das pernas. Os outros correram para acudir o pobre 
homem, o qual mesmo sangrando, ria sem parar. 

No outro dia, como sucedera antes, saiu ele para trabalhar sem se 
dar conta da desordem em que se envolvera e que tanta confusão 
causou na vizinhança. O homem gordo, mancando da perna, 
olhava-o de soslaio; esperava uma retratação pela pancada que 
levara. Mas o outro limitou a perguntar-lhe o que acontecera com a 
perna. 

— Caí à toa, disse o adiposo rindo pelos cantos da boca. 

Desde que se deu este episódio, passou ele agir de maneira ainda 
mais estranha ao habitual. Tornou-se taciturno e retraído. O 
semblante agora transparecia severidade, fazendo realçar umas 
pregas de frustração ou coisa do gênero. 

Era um domingo do mês de agosto, quando ele amanheceu 
exclamando chavões de Getúlio Vargas: 

— Trabalhadores do Brasil!... Hoje estais com o governo; amanhã 
sereis o governo... 

Os vizinhos, que já anteviam o desfecho daquela comédia, correram 
até lá curiosos. Desta vez, porém, não o chamaram nem bateram na 
porta. Observaram-no pela janela da casa. Lá estava ele, em pé, todo 
imponente e muito bem vestido de um terno preto, sobre o qual 
sobressaía uma tira de pano verde, que lhe servia como faixa 
presidencial. 
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— Para trás legalistas malditos, para trás!... berrou como se estivesse 
na iminência de ser atacado. E logo depois: — Avante 
revolucionários! Vamos à luta!... 

Notando a agressividade do coronel gaúcho, a vizinhança 
dispersou-se rapidamente, já prevendo alguma reação ainda mais 
ofensiva do que a anterior. Todavia, ao contrário das outras vezes, 
agora ele se mantinha aparentemente sereno, permanecendo 
trancafiado dentro de casa num silêncio profundo e assustador. E 
assim esteve durante o resto do dia até à tarde do dia seguinte, 
quando o gordo e mais outros dois bisbilhoteiros determinaram ir 
aos aposentos do eminente ditador. 

Desta vez, porém, foram precavidos e atentos a qualquer 
movimentação. A casa continuava num silêncio sepulcral. Bateram 
palmas à porta, mas nenhum som se ouviu; gritaram o seu nome, o 
homem no entanto não respondia. Notaram então que a porta estava 
entreaberta. Empurram-na devagarinho e seguiram pelo corredor na 
ponta dos pés. Súbito, pararam estupefatos. Ali estava ele caído bem 
no meio da sala. Sobre a parte inferior do corpo havia uma enorme 
bandeira do Brasil, cuja inscrição “Ordem e Progresso” havia sido 
substituída por outra, que provavelmente ele mesmo criou: "Deixo a 
vida para entrar na glória." 
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O VELHO E O MANCEBO 

 

 

O velho, sentado numa rústica cadeira e de punho à bengala, fixou 
seu olhar penetrante sobre o mancebo, que se mantinha 
sobressaltado, na expectativa da iminente repreensão. Alguns o 
reconheciam como profeta; outros como vidente ou curandeiro; 
havia ainda aqueles que o tomavam por um anjo em forma humana, 
enviado por Deus a terra para alertar os homens de seus pecados. 

Calmamente iniciou ele sua admoestação: 

"Continuarás escravo daquilo que tua própria mente concebeu, e 
que continuamente alimentas com tua própria alma... 

Terás a momentânea sensação de liberdade. À noite, porém, sozinho 
em teu quarto, sentirás um clamor oculto a invadir teu ser e a 
corroer, como ácido fluorídrico, tuas entranhas. Então teu coração 
implorará por socorro, mas será em vão, pois não resistirás à força 
dos grilhões que te tornaram cativo. Serás como aquele escravo, o 
qual, vendo a superioridade de seu senhor, teme reagir, e por isso 
mesmo, prefere a comodidade do açoite... 

Sabes que precisas reagir, mas teu espírito está desprovido de ânimo 
e não tens alento para seguir avante. Limita-te a sonhar, a alimentar-
te apenas de quimeras, de ilusões que se dissipam tão rapidamente 
como a fumaça do teu cigarro. “Tenho ainda muitos anos pela 
frente, posso tentar depois...” E assim vais seguindo na expectativa 
de que a vida, por si mesma, há de te mostrar a saída... Contudo, ao 
fim desta curta estrada, perceberás que fez deste “depois” a tua 
única esperança, e desta esperança, tua própria e fatal ruína... 

Procuras distrair tua mente e acreditas, por breves instantes, que és 
senhor absoluto de ti mesmo... Fumas teu cigarro e pensas na vida e 
nas mulheres que deverás amar, todavia não és capaz de perceber 
que tua existência está se esvaindo lentamente, e que, assim como os 
vapores que expeles de tuas narinas, logo desvanecerá nas trevas da 
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noite... 

Lembras-te do passado e te concentras naquilo que te fizeste feliz. 
Em pouco tempo, porém, o esquece, afinal, o passado não volta 
nunca mais... Precisas viver o momento, o teu eterno momento, e 
com tal intensidade investes nele que te sobra pouca energia para a 
realidade... O teu momento é tua eternidade... 

Não consegues distinguir liberdade de prisão. Tua liberdade é uma 
prisão... Precisas a todo o tempo justificá-la e ativá-la mentalmente 
com traços e cores, e é isso que te faz sentires livre... É a liberdade 
fugaz da fantasia, é a liberdade imaginária de uma simples noite de 
verão... 

Pensas que não podes ser o único a seguir o caminho errado, afinal, 
não estás sozinho neste purgatório... Muitos são os que te seguem e 
que também erguem este mesmo estandarte... Não podes ficar 
sozinho... Necessitas a todo o tempo ficar com a mente ocupada, 
mesmo que seja com a fumaça do teu cigarro... 

Lá em cima deve ter um par de algemas, e logo te deixarás prender 
por elas, as quais já são partes intrínsecas de ti e, por isso, não podes 
erguer os teus punhos contra o opressor... 

Sente-te sagaz demais e às vezes acreditas que tens a experiência de 
um ancião, todavia, a verdade é que tens medo de pesadelos. És 
como aquela criança que, quando está com birra, rejeita o afago do 
pai, porém tão logo preludiam os trovões e brilham nos céus os 
clarões dos relâmpagos corres desesperado para abraçá-lo. Mas tu 
não tens pai para abraçar nem tens mãe para sentires suas carícias. 
Fugir não pode... Correr não consegue... O mundo lá fora é por 
demais impiedoso... Precisas acostumar-te com isso... 

Mal sabes tu que ali bem perto há uma cabana por demais 
aconchegante, onde um anjo qualquer te espera com um macio 
cobertor e uma chávena quentinha do mais delicioso chá... 
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O túnel do teu pesadelo parece não ter fim, e, se vislumbras nele 
alguma centelha de luz, preferes usá-la para acenderes teu cigarro e 
para avivares tuas utopias fantasmagóricas...  

Teu corpo frágil fala e suplica... às vezes cede... a dor é forte 
demais... mas ela passa, então a esquece depressa e, entre delírios de 
prazer, ignoras que ela apenas adormece e que com presteza 
regressará mais forte e mais dilacerante... 

Sabes que de uma hora para outra a corda pode arrebentar, mas 
acreditas que sempre restará o último fio para te agarrares, que terás 
tempo suficiente para clamares mais uma vez por socorro... Mas... e 
se o resgate atrasar?... E se teus amigos estiverem dormindo quando 
os chamares?... E se o fio já estiver partido? 

Daqui a pouco alguém há de anunciar o teu nome... É preciso ir, 
pois se não fores ficarás sozinho... Virá então a noite e com ela os 
teus pesadelos, os tormentos soturnos da tua alma cativa... Tanta 
gente e tão renegado à solidão!!! 

Eia! O carrasco já bate à tua porta e te chama para o abismo... Não 
queres ir mas precisas ir... Ele é forte demais, suas mãos são 
enormes, seus olhos ameaçadores, seus pés ligeiros, seus atos 
perspicazes... Vai, acompanha-o... Necessitas cantar para distrair 
teus medos... Canta mancebo, canta! 

Se tentares correr, os teus pés estarão atarraxados entre duas argolas 
de ferro; se tentares esbofeteá-lo, tuas mãos estarão presas entre 
grilhões; se tentares clamar por socorro, tua voz não se ecoará, e se 
tentares sonhar, tua mente, sempre desperta, roubará de ti a 
possibilidade do sono e dos sonhos... 

Vai, mancebo, segue para tua guilhotina, mas leva contigo teus 
amigos e teus cigarros, afinal, teus pais não estarão lá, lembras? Teu 
carrasco, ansioso, já te espera... Observa bem o seu sarcástico 
sorriso... Saiba que ele te comprou por um preço muito elevado... 
Leva teus amigos, leva também teu cigarro, mas não precisas levar 
as chaves... a porta não tem fechadura... Esta noite não vai acabar 
tão cedo, e teus pesadelos apenas começaram... Vai mancebo, vai..." 
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Neste instante o mancebo desaba entre prantos e lamentos. 
Ajoelhando, implora-lhe por socorro. O velho, erguendo sua 
bengala, aponta-a para o sol, que naquele instante alagava tudo com 
sua luz. Em seguida levanta-se e sai andando, sendo logo ofuscado 
pelo brilho do Astro Rei. O jovem segue-o no encalço e também 
desaparece na confusão da claridade. 
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EM DIREÇÃO AO ABISMO 

 

 
A vida não é prêmio, nem castigo, 

A vida é pura e simplesmente a vida. 

Luís Delfino 

De repente começou a pensar nas coisas da vida. Até então, vivia a 
tranquilidade dos amantes felizes, que se amam intensamente sem 
conhecer a etimologia de Eros. Ao saber da morte de alguém, de um 
parente, amigo ou conhecido, conformava-se resignadamente sem 
questionar os desígnios da existência humana, atribuindo a Deus o 
destino dos homens. 

— É a vontade de Deus — dizia com passiva resignação. 

Adaptava-se às circunstâncias e se submetia à sorte com a igual 
naturalidade de quem fuma um charuto de Havana, com a diferença 
que este ver esvair a fumaça com a mesma angústia dos poetas e dos 
filósofos. 

Quando morreu sua mãe, chorou todas as lágrimas de um bom 
filho, porém, logo se consolou como se consolam todos os mortais. 
Não fez desse drama um postulado filosófico, nem tentou extrair 
dele qualquer reflexão epistemológica, ontológica ou ética. 

— Deus assim o quis —  consolava-se assim em total submissão à 
Divina Providência. 

Foi a leitura de um clássico russo, de autoria do célebre escritor Liev 
Tolstoi, que fez despertar nele um novo ímpeto filosófico. Se não 
seguia a Damasco, chegava a Estagira. Enquanto ali a revelação 
cegara os olhos do apóstolo, aqui se abriria a visão do filósofo. De 
uma hora para outra passou questionar tudo e a todos, a querer 
saber as razões disso, as causas daquilo, o porquê de existirmos, de 
onde viemos, para onde iremos, enfim, passou a discorrer e 
raciocinar sobre quaisquer assuntos, inclusive sobre o nada 
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absoluto. Com o tempo tornou-se pessimista e se embrenhou em 
Schopenhauer. 

Plus ultra! 

Queria ir além do senso comum. Todavia, não ambicionava 
encontrar a fórmula da vida, nem tencionava inventar um 
medicamento sublime, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado 
a aliviar a nossa melancólica humanidade. Queria apenas entender a 
vida na sua essência, compreender o homem na sua origem... 

Foi assim nessa busca sedenta que se entregou de corpo e alma aos 
estudos, lendo tudo, de Platão a Paulo Coelho... Em Drummond 
descobriu que a vida é vontade de morrer; em Jean Paul-Sartre, um 
pânico num teatro em fogo; em Shakespeare, uma história contada 
duas vezes; em Erasmo de Rotterdam, uma peça de teatro; no 
Talmude, a sombra de um pássaro que nos sobrevoa; na Bíblia, um 
vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Etc. etc. 
etc. Ao cabo de rigorosa investigação filosófica, concluiu que não 
sabia nada e se embrenhou por fim no ceticismo. 

Embora não duvidasse da existência de um ser supremo, não podia 
conceber uma divindade conceitualmente religiosa, criada pelas 
conveniências dos séculos, padronizada pela força dos homens, e 
enraizada nas mentes pelo estigma do pecado e do medo. 

— Acredito no Deus de Espinosa — dizia acrescentando à fala o 
dístico latino: Deus sive natura! Todavia, não punha em discussão a 
existência divina, que considerava uma questão inútil, não obstante 
discutível do ponto de vista filosófico. Foi exatamente isso que 
externou num debate, quando lhe pediram uma prova científica da 
existência de Deus: 

— Qual a lógica mais razoável — objetava com acentuada ironia — 
provar Deus ou deixar que ele mesmo se faça provar? Por que essa 
imperiosa necessidade de se prová-lo, supondo que ninguém lhe 
tenha perguntado se deseja ser provado?  Aos de tendências 
religiosas, continuava: — Por que não estabelecer a fé como único 
parâmetro para se chegar a ele? E aos que o contestavam, 
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arrematava por fim: — Por que não deixar que o fluir do tempo o 
conduza ao mar do esquecimento?... 

Assim ia ele sempre metido em debates e controvérsias filosóficas. 
Se isso lhe trouxe fama e prestígio, rendeu-lhe também muitos 
inimigos e bastante dor de cabeça. 

Fugit irreparabile tempus. 

Com o andar dos anos, porém, o tédio e o abatimento bateram à 
porta do nosso filósofo. Sentiu então saudades dos tempos de 
outrora, quando sua única preocupação com a vida era vivê-la na 
sua simplicidade. Agora estava completamente imerso num oceano 
de perguntas sem respostas. Tinha a chave na mão, mas não havia 
portas para abri-la. Queria ir à Pasárgada, mas esquecera do 
endereço. Restava-lhe, pois, mergulhar cada vez mais fundo, mais 
fundo, mais fundo... 

...mesmo sabendo que seguiria em direção do abismo. 
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PEREGRINANDO NO HADES 

 

 

Estava naquele instante da vida em que o homem se vê diante de 
uma encruzilhada existencial, quando se desponta em seu turvo 
horizonte um emaranhado de dúvidas que o faz questionar tudo e 
todos. É quando ele sente, tal qual Hamlet, que há mais coisas no 
céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. 

Até ali, fora um amante contumaz da libertinagem e do prazer. 
Acreditava que a satisfação dos desejos era em si mesma o princípio 
e o fim de uma vida bem-aventurada. Quando lhe perguntavam se 
era feliz, dizia que a felicidade era a própria infelicidade do homem, 
pois o tornava submisso a uma busca impossível de ser alcançada. O 
que verdadeiramente importava, concluía quase em êxtase, eram os 
momentos que tornavam a vida menos afortunada, e isso podia 
estar numa banal garrafa de rum, numa simples xícara de café ou 
mesmo num beijo de uma mulher feia. 

Até ali, nunca havia se preocupado com questões metafísicas ou 
transcendentais. Encarava a morte como encarava a própria vida, 
isto é, como parte de um processo natural, do mesmo modo como se 
dava com as andorinhas e os cogumelos. Agora, porém, sentiu uma 
poderosa impulsão ao que transcendia para além dos limites da 
normalidade ou do puramente biológico. Preocupava-o, agora, as 
controvérsias acerca da existência divina, os assuntos relacionados à 
imortalidade da alma, os grandes dogmas das religiões, os enigmas 
que assombram os homens, enfim, tudo aquilo porque até não 
nutria qualquer interesse. Todavia, entre todas essas questões o que 
mais lhe intrigava e o que mais obstinava sua curiosidade, eram as 
doutrinas que versavam sobre o misterioso inferno. O assunto de tal 
modo o impressionava que pactuou com ele sua própria conversão: 
abraçaria a religião que melhor lhe expusesse a doutrina do hades, o 
tenebroso subterrâneo dos mortos. A isto ele denominou de "a busca 
da suprema verdade", que seria o desfecho místico que faria sua 
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alma "repousar em pastos verdejantes", sem se preocupar com mais 
nada. 

Durante cincos longos anos peregrinou o nosso homem por um 
rosário de religiões. Na igreja pentecostal fora advertido de que o 
inferno era um lugar tenebroso, habitado pelo diabo e seus anjos, 
onde o tormento não cessa um só instante e onde serão lançados 
todos os ímpios que não se arrependeram de seus pecados. Na 
Igreja Católica, foi informado que as almas dos que morrem em 
estado de pecado mortal seguem imediatamente após a morte ao 
inferno, onde sofrerão as penas do fogo eterno, de modo que, uma 
vez lançadas na escuridão eterna, não poderão jamais receber 
perdão para os pecados que cometeram aqui na terra. No 
Espiritismo aprofundou-se nos estudos das doutrinas de Allan 
Kardec, e aprendeu que o inferno está em qualquer lugar onde 
houver almas atormentadas, o que equivale dizer que não existe um 
local específico de sofrimento eterno, o qual esteja reservado aos 
espíritos imperfeitos, local este que algumas vertentes dessa religião 
dão o nome de "umbral", cuja origem está nos escritos do grande 
médium Chico Xavier. No judaísmo ficou sabendo que não existe 
propriamente uma doutrina sobre o céu e o inferno, e que a ênfase 
fundamental da crença recai sobre o mundo em que se vive, pois é 
somente aqui que podemos exercer o nosso livre arbítrio; é onde 
decidimos acerca do bem e do mal e sobre o que queremos para nós 
mesmos e para aqueles que nos cercam. No islamismo foi advertido 
que a morte representa a passagem do homem para outro estágio de 
vida, onde aguardará o grande Dia do Juízo, quando só então cada 
um saberá se irá para o paraíso ou se para o inferno. Seria assim 
uma espécie de "plano intermediário", que não é exatamente nem o 
céu nem o inferno. No temível Dia do Juízo, quando Allah julgar 
cada um conforme suas obras, então haverá a recompensa final. Os 
que se fizeram merecidos, isto é, os justos, estes serão galardoados 
com o paraíso; já os infiéis, ou seja, os que não obraram conforme a 
retidão e a justiça, esses serão lançados no fogo do inferno, onde 
permanecerão eternamente. No Budismo, que é fortemente 
influenciado pelos preceitos hinduístas, fora instruído que a alma, 
ao desprender-se do corpo, adentra numa espécie de túnel 
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luminoso. Ali ela vai encontrar vários portais, que são os 
compartimentos do desejo, do medo, do prazer, da ambição, do 
ódio, entre outras sensações, e onde permanecerá o tempo 
necessário conforme o modo em que vivia enquanto estava 
encarnada, ou seja, enquanto estava no seu estado de consciência 
individual. Uma pessoa, por exemplo, que se apegou tenazmente à 
gula, ficará mais tempo no portal destinado aos alimentos. Superada 
a sua compulsão, ela se libertará daquele local e seguirá então seu 
processo reencarnatório, até atingir, por fim, o Nirvana. 

Enfim, deu por concluída sua longa peregrinação ao "inferno". 
Agora, eis que ali, sozinho no quarto, a mirar o teto, com a cabeça 
entre as mãos, tinha ao redor de si um amontoado de folhas com 
anotações confusas, algumas das quais realçadas com duplos 
círculos e rubros traços; dispersos sobre a cama, via-se alguns 
luxuosos exemplares de livros sagrados, incluindo aí o Alcorão 
Sagrado no original árabe e a tradução latina da Bíblia feita por São 
Jerônimo; e, sobre uma velha estante de madeira, sobressaía uma 
grande ampulheta de puro mogno, de cuja âmbula superior escorria 
uma areia fina e azul; tudo isso reunidos entre si parecia destinados 
a uma mesma finalidade, e de tal modo que deixava o ambiente 
imerso numa áurea do puro mistério, ao mesmo tempo em que 
tornava a ocasião inevitavelmente propensa ao grande e esperado 
epílogo. Teria, enfim, chegado a uma decisão? 

Bruscamente voltou a si como se houvesse decifrado um enigma 
sagrado. Em movimentos rápidos, recolheu de sobre a cama as 
escrituras santas e reuniu numa só pasta toda mixórdia de papéis. 
Em seguida, dirigiu-se ao armário e retirou dentre seus preciosos 
souvenires, sua velha e elegante Remington Star, uma raridade 
datada de 1969, a qual ganhara do pai pouco antes do seu 
falecimento. Posta esta sobre a mesa, sentou-se, fechou os olhos e, 
num lampejo quase profético, começou a escrever impetuosamente 
como se tivesse alcançado o sétimo céu: 

ESTATUTO DOUTRINÁRIO DA NOVA IGREJA MUNDIAL 
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UM AUSTRALOPITHECUS NO MEU QUINTAL 

 

 

Tinha acabado de me levantar e, como diria Bandeira, tomado o café 
que eu mesmo preparei. Abrir a porta, e eis ali uma estonteante 
surpresa! Um australopithecus sentado sobre um velho muro, na 
mesma posição do “Pensador” de Auguste Rodin. 

E agora? ponderei mentalmente perplexo: telefonar para a polícia ou 
chamar um darwinista especializado nesse tipo de bicho? 

Não era a primeira vez que via um australopithecus. Quando tinha 
cinco ou seis anos de idade e morava no meio do mato, lembro-me 
de ter visto um ente igualzinho aquele, com a diferença de que outro 
não estava assim tão introspectivo e com ares de um antigo 
pensador grego. 

Não, não irei acionar a polícia. Talvez seja o caso de convidá-lo para 
tomar café e, quem sabe, saborear mais tarde um bom churrasco ao 
som de “A Conquest of Paradise”. Os australopithecus devem ter 
um gosto muito especial por churrasco! 

Uma dúvida, porém, veio aguçar ainda mais o meu desorientado 
espírito: e se ele, no seu instinto ainda animalesco, arremessar contra 
mim suas garras afiadas? Meu Deus! 

Um turbilhão de ideias aflorou então minha mente confusa. Não 
obstante temeroso e apreensivo, pus-me em sua direção, na 
expectativa de que ele fosse, se não o próprio neandertal, ao menos 
seu ancestral mais próximo. Sim, quem sabe não estaria ali a prova 
cabal de que tanto precisa a ciência para provar de uma vez por toda 
a ancestralidade comum universal? Aproximei-me então dele e com 
um sorriso de temor cumprimentei-o: 

— Bom dia, senhor australopithecus! 
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Neste momento sentir minha voz embargada pela satisfação 
inesperada de topar com a figura de quem tanto estudei nos livros 
de minha saudosa juventude. 

Ele, no entanto, permanecia estático e todo absorvido em si mesmo, 
assim tão excêntrico quanto os velhos filósofos. Então insistir: 

— Bom dia, senhor australopithecus! 

Encarando-o ergui minha mão para cumprimentá-lo. Ele, porém, 
esquivou-se para trás, numa nítida demonstração de que não estava 
disposto a monólogos ou cortesias. Que fazer? pensei aflito. 

Neste instante um pardal, que disputava com os pombos os restos 
de um pão, deslocou-se voando sobre sua cabeça: 

— A vida do homem é como a sombra de um pássaro que nos 
sobrevoa, balbuciou ele introspectivamente. 

Fiquei atônito. Estava bem diante de um australopithecus filósofo! 
Sim, um australopithecus filósofo! 

Perguntei-lhe então se tinha lido aquela meditação no Talmude ou 
se a havia extraído de algum dos antigos filósofos gregos. A partir 
daí entramos no mundo dos livros, e muitos nomes foram citados. 
Estranhamente, porém, em nenhum instante ele fez menção da 
pessoa do naturalista inglês Charles Darwin, nem do seu livro “A 
Origem das Espécies”. Curioso, indaguei-lhe: 

— E Charles Darwin, o que tens a dizer deste eminente filósofo? 

Súbito ele ergueu-se e caminhou apressadamente na direção do 
vento, desaparecendo logo em seguida como um zumbi numa noite 
de sexta-feira. 
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A INVOLUÇÃO DO HOMEM 

 

 

Milhares de anos nos separam dos remotíssimos primórdios do 
século XXI, quando se deu o pavoroso vaticínio do grande oráculo 
de Darwin, cognominado à época de o Dedolucionista: “E boa parcela 
da população terá menos dedos nos pés e nas mãos!...” 

O presságio, outrora desacreditado e ridicularizado por seu aspecto 
supersticioso e vaticinador, cumpre-se finalmente ante os olhos 
estupefatos de uma nova era da humanidade! O mundo, hoje, gira 
em torno dos dedos! 

Nos grandes meios de comunicação, nas banais conversas entre 
amigos, nas sérias discussões acadêmicas, nas escolas, nos sermões 
nos templos, nos diálogos corriqueiros das esquinas, nas artes em 
geral, um só assunto impera: os dedos! Dramaticamente, os 
prolongamentos articulados conduziram o mundo para a mais letal 
das guerras! 

Não obstante a sociedade esteja composta por quatro grupos de 
pessoas biologicamente distintas, dois deles se destacam pelo seu 
poder de influência, e, mais acentuadamente, por serem os 
monopolizadores populacionais: os dedolucionistas e os 
dedonormalistas. 

Os primeiros são identificados por portarem apenas dois dedos, daí 
serem conhecidos por bidedistas; o outro grupo, os dedonormalistas, 
também chamados pentadedistas, por possuírem cinco dedos, é a 
maioria da população, a antiga reminiscência que ainda predomina 
entre os povos. 

Além desses grupos dominantes, outros dois correm por fora na 
disputa por um espaço no governo mundial: os dedotransicionistas e 
os dedosprogressistas. 
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Os dedotransicionistas são aqueles que estão em processo de transição 
mutacional, estando evolutivamente entre os dedosnormalistas e 
os dedolucionistas. Já os dedoprogressistas são os que mais sofreram os 
efeitos das mutações evolutivas, vindo diretamente do grupo 
dos dedolucionistas. 

O mundo, que na época do grande vaticínio, estava dividido entre 
várias nações, hoje está centralizado num único bloco, conhecido 
por Dedópolis, que tem como supremo mandatário o Dedotário, como 
é chamado o presidente da organização mundial. 

Desde que se formou o bloco, amiúde foi liderado pelos 
dedonormalistas; contudo, com o constante crescimento da população 
dedolucionista, o poder centralizado dos dedonormalistas principiou a 
abalar-se. 

Os dedolucionistas fortaleceram-se política e militarmente, e agora 
estavam prontos para a guerra; não suportavam mais o peso de tão 
grande opressão, recusando-se veementemente a fazer parte do jogo 
governamental e monopolista dos dedonormalistas opressores, 
contando inclusive com o apoio dos outros grupos minoritários, 
todos eles unidos na luta pela ascensão ao poder. 

O palco da guerra estava assim armado. Esgotaram-se os discursos; 
evadiram-se as propostas; dissiparam-se os pactos e as alianças; 
dilapidou-se, enfim, o senso de irmandade, outrora tão bem 
cultivado entre os homens. Agora é a luta pela prevalência do mais 
forte; é o império da lei de Darwin! 

A batalha tem início. Os dedonormalistas sofrem, já nos primeiros 
dias, uma considerável baixa. Os dedolucionistas e seus aliados 
marcham ferozmente rumo à capital dedonormalista. Pede rendição 
imediata. Não há saída, os dedonormalistas entregam as armas e 
rendem-se. A capitulação é incondicional. 

Agora no poder, os dedolucionistas ditam as normas, alteram a 
Constituição e decretam, por maioria de votos, a amputação dos 
dedos excedentes de todos os povos. Pela nova lei, nenhuma pessoa 
poderia ter mais que dois dedos, tanto nos pés quanto nas mãos. 
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Havia ainda uma cláusula que ordenava o extermínio do cidadão 
que não se apresentasse espontaneamente, conforme calendário 
médico, para a remoção num ato cirúrgico. 

O êxito foi total. Em poucos meses, o mundo estava, enfim, bidedista. 
Era o triunfo final da ciência! 

Todavia, como já dizia o velho Darwin, a evolução é um processo 
lento e contínuo, que se dá aleatoriamente por mutação mediante 
seleção natural, sem a intervenção humana ou de supostas forças 
sobrenaturais. Algumas gerações depois, foram constatados casos 
isolados de pessoas apresentando um só dedo, que passaram a ser 
chamadas de unidedistas. Aos poucos esses foram se multiplicando, 
passando a exercer grande influência na nova ordem mundial. 
Concomitantemente aos unidedistas, surgiu um outro grupo de seres 
humanos sem nenhum dedo, os arquidedistas. Embora pequeno, 
tornou-se este um grupo elitista, formado de homens influentes, 
intelectuais e grandes capitalistas. Acreditavam serem o resultado 
final do processo de aperfeiçoamento evolutivo, o estágio mais 
avançado de evolução do Homo sapiens. 

Mediante pesados investimentos propagandistas, chegaram eles 
rapidamente à liderança do bloco. Já no poder, suprimiram as 
antigas leis e elaboraram uma nova Constituição, fundamentada no 
conceito de superioridade racial. Organizaram imensos campos de 
concentrações, para onde enviaram todos os que portavam dedos, 
sem exceção. Mais tarde puseram em prática um plano de 
extermínio universal. Era preciso higienizar o mundo, fazia-se 
necessário purificar a terra, diziam tomando por fundamento os 
avanços da nova ciência. 

A continuidade do processo evolutivo, entretanto, não cessava, 
culminando em novas e distintas mutações. Agora havia os sem-
braços, os sem-pernas, os sem-orelhas, os sem-bocas, os sem-
cabeças, entre outros muitos casos estranhos e desconhecidos. 

O insólito fato chegou às universidades e aos mais avançados 
centros de pesquisas. Cientistas de toda parte do mundo reuniram-
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se para estudar o fenômeno. A conclusão foi uma só: o ser humano 
estava involuindo, e a ciência não podia interferir no processo. A 
Natureza suplantava assim o poderoso dístico darwiniano Natura 
non facit saltum, e ao seu reverso. Tudo era questão de tempo, e o 
homem, enfim, retornaria ao oceano primordial, no seu lendário 
estágio de ancestral comum universal. 

Para os místicos, era o glorioso regresso do homem à sua unidade 
absoluta e divina, quando, por fim, abandonaria seu estágio de 
criatura mortal e se tornaria em eterno criador; para os céticos, 
contudo, tratava-se tão somente de um processo decorrente da 
ordem natural das coisas, sendo exclusivamente regido pelas estritas 
leis da natureza, e nada além disso. Seja como for, o fato é que o 
homem seguiria assim contra sua vontade para sua própria 
extinção. 

Novos grupos de pesquisas foram organizados em várias nações. 
Objetivavam descobrir uma fórmula genética que pudesse preservar 
a espécie humana e desta forma reverter a involução do homem. A 
medida era urgente, visto que tal processo seguia-se 
surpreendentemente acelerado, contrário a tudo que se conhecia 
sobre evolução humana. 

Na Inglaterra adeptos da nova Teoria da Involução anunciaram com 
estardalhaço uma descoberta que poria fim a tão anunciada e 
inevitável degeneração do ser humano. A notícia espalhou-se como 
um vírus pela face da terra. Os noticiários anunciavam que era 
iminente a clonagem do famoso naturalista Charles Darwin, o único 
com cabedal suficiente para reverter a história da involução 
humana. 

E, de fato, clonaram Darwin! A quantidade de dedos era a única 
característica visível que tornava o clone distinto daquele nascido 
em Shrewsbury, em 12 de fevereiro de 1809. De resto, era tal qual o 
inglês. 

O maravilhoso acontecimento fez rolhas de champanha espocar em 
todo o mundo. Dias seguidos os noticiários traziam detalhes daquilo 
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que denominaram de “o retorno triunfal do grande Darwin”. 
Decretou-se feriado internacional durante quinze dias. Aplausos, 
delírios e desmaios faziam parte da rotina transmitida diariamente 
nos meios de comunicação. Os historiadores e os homens da ciência 
anunciavam o evento como o mais importante em toda a história da 
humanidade. 

Com o andar dos anos, substituíram a estátua da liberdade pela do 
libertador, como passou a ser chamado o novo personagem da 
ciência. Realizaram-se em sua homenagem grandes produções 
cinematográficas, que faziam lotar as salas de cinemas. Cunharam 
moedas e estamparam seu rosto barbudo nas diversas cédulas 
emitidas pelo governo central. Grupos religiosos trataram de incluir 
seu nome na Bíblia, acrescentando o quinto evangelho: o Evangelho 
Segundo Darwin, que era uma adaptação do Evangelho de João: 
“No princípio era Darwin, e Darwin era o princípio. Todas as coisas 
serão feitas por ele, e sem ele nada poderá ser feito...”. 

Em suas frequentes aparições na TV, proclamava ele com voz 
retumbante a chegada de uma nova Era para os remanescentes da 
humanidade. “Só há uma forma de preservar nossa espécie”, dizia 
num acalorado discurso em praça pública: “é combatendo e 
eliminando as espécies degradadas e inferiores, as quais, se 
mantidas vivas, conduzirão fatalmente as espécies dedistas à sua 
total extinção.” Gritos de “apoiado” e aplausos incessantes se faziam 
ouvir mundo afora. 

Logo se tornou por aclamação geral o líder político absoluto de toda 
a Terra. Em seu discurso de posse, parafraseou o velho Darwin, 
descrevendo-se, não o clone, mas a própria encarnação do inglês. 
“Declaro concorrência aberta para todos os homens e faço 
desaparecer todas as leis e todos os costumes que impeçam os mais 
capazes de conseguir seus objetivos e criar o maior número possível 
de infantodetistas.” 

Não cessavam, porém, as novas formas de mutações, que eram 
imediatamente eliminadas pelos “caçadores de monstros”, nome 
atribuído aos que se engajavam na luta do grande Darwin, os quais 
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manejavam com exímia habilidade as mais avançadas máquinas de 
extermínios. 

O processo involutivo, contudo, já não podia mais ser controlado, 
movimentando-se cada vez mais rapidamente. O libertador parecia 
de dedos atados. O último censo demográfico listava apenas um 
milhão de pessoas na face da terra, e a Natureza continuava dando 
seus surpreendentes golpes. Com o decorrer dos anos, o 
derretimento das calotas polares tornava o espaço terreno cada vez 
menor. O espetacular fenômeno forçou os remanescentes a se 
refugiaram numa grande montanha, onde fundaram uma cidade a 
que deram o nome de Darwinópolis, em homenagem ao célebre 
libertador. 

Poucos, porém, sobreviveram. Entre estes estava o próprio e 
poderoso clone do grande Darwin. Não havia esperança para os 
sobreviventes. A morte era uma questão de tempo. Com a extinção 
generalizada dos animais e a degradação total do solo fértil, 
esgotaram-se as fontes de alimentos, restando apenas a 
possibilidade do canibalismo, que foi posto em prática tão logo se 
apoderou deles a sofreguidão da fome. 

A prática da antropofagia, aliada às inúmeras catástrofes naturais 
que assolaram a crosta terrestre, aniquilou, por fim, a espécie 
humana do seio da terra. O clonado, porém, por suas singulares 
vantagens adaptativas, resistiu aos embates, tornando-se o último 
sobrevivente de todo o planeta. Se não pudera salvar o mundo, ao 
menos nutria a grande satisfação de ser o derradeiro a contemplá-lo 
e admirá-lo. Na atual circunstância, isso já era tudo. 

Numa tentativa desesperada para escapar da morte, escalou ele o 
topo de um enorme penhasco. Já velho e com suas barbas longas e 
brancas, observava lá de cima a imensidão maravilhosa dos mares, o 
mover incessante das ondas, o fantástico pôr-do-sol, a chegada da 
noite tenebrosa... Para ele o mundo agora era um grande oceano. 
Deixou-se então encantar pela majestade das águas. E assim, 
imbuído desse encantamento e deslumbrado com a imensidão do 
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Oceano, precipitou-se subitamente sobre ele... Ainda nadou alguns 
metros antes de afundar-se no abismo. 

Findava-se ali a vida... Iniciava-se ali o caos primordial... 
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