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NA LINHA DO TEMPO
Porphire não podia distinguir se a tempestade que se
anunciava, com incomparáveis relâmpagos e trovoadas, estava se formando dentro ou fora de si mesmo. Em volta, as
ruas e casas tinham um desenho diferente – não parecia a
mesma cidade que ajudara a construir, pouco mais de vinte
anos antes. Sabia de cor cada ruela ou beco de Mistral, e a
cidade mais próxima não era, por assim dizer, nada próxima
– talvez oito mil quilômetros de terras acidentadas e sempre
sacudidas por terremotos, ao norte.
Mistral era um oásis, minuciosamente projetado e
construído bem ao sul do continente. Alguns dias de
navegação em águas frias, mas calmas, e se poderia chegar
ao pólo meridional, guiando-se por constelações sempre
conhecidas. Eram os pontos mais frios do planeta e, por isso
mesmo, os únicos onde a civilização ainda prosperava.
Momentos antes daquela tempestade, Porphire estava
em outro canto de Mistral, se é que ainda estava na cidade.
Poetas e bêbados, menestréis chegados da estrada após dias
de viagem, tomavam o último porre da noite, cantando versos
antigos na taberna de Juanes.
Porphire até se lembrava dos últimos versos que falara,
repetindo Maiacovski:
“Ó vós, mulheres, que amais a minha carcassa, e tu,
moça que não pretendes ver em mim mais que um
irmão,
jogai vossos sorrisos ao poeta
para que eu os costure, como flores, à minha blusa de
dândi.”
Uma assistente mais empolgada, chegou a levar a sério
o poema, e atirou-se no colo do menestrel, dando-lhe um
beijo. Era uma recompensa injusta, já que os versos tinham
quase trezentos anos, e haviam sido escritos muito longe dali.
Soube, depois de algum tempo de dedicação à moça –
afinal, isso era uma questão de princípios – que se tratava de
uma tripulante do navio de pesquisa Stein, que atravessara o
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centro do planeta, estudando tempestades e as altas
temperaturas. Na verdade, a carência da jovem se justificava,
e o pitoresco encontro de poetas – além de algumas canecas
de um vinho pouco recomendável – haviam liberado os seus
instintos.
Porphire poderia jurar que ainda estava lá com aquela
moça, como era mesmo o seu nome? “Ah! Sim, Hanna, como
a minha tia polonesa”, pensou. Mas e aquela tempestade? E
as ruas estranhas na cidade que viu nascer?
Uma luz tremeluzia numa pequena casa em estilo
vitoriano. “Mas que mistura de estilos nessa cidade! Parece
um museu ao ar livre”, pensou Porphire, enquanto sentia a
força dos primeiro pingos da chuva. Nunca vira uma
tempestade chegar tão rápido a Mistral, sem que os
insuportáveis alarmes meteorológicos soassem como gralhas
enlouquecidas.
Foi o tempo exato de correr a pequena rua até a casa
que mantinha a luz acesa àquela hora, para pedir abrigo, e a
tempestade caiu como uma bomba. Ninguém atendeu aos
seus gritos por ajuda e Porphire não teve dúvidas – forçou a
fechadura, entrou atabalhoado e deixou-se escorregar da
porta até o chão. Tirou do paletó o livro amarelado com os
poemas de Maiacoviski, para ver se estava intacto, mas não
pôde deixar de pensar:
- E eles se chamavam de futuristas ... Se soubessem a
bosta de futuro que seria! ...
Realmente, aquele não era um dos melhores tempos
para se viver na Terra. Apenas parte do hemisfério Sul era
habitável com relativa segurança. No norte, somente algumas
comunidades de pessoas arraigadas, e apegadas ao seu
passado, tinham persistido no último século. Algumas bases
de pesquisa trabalhavam nas possibilidades de se controlar o
efeito estufa, mas praticamente nenhum progresso havia sido
alcançado.
Há muito tempo – muito mais do que Porphire tinha
de vida – que as condições meteorológicas não permitiam
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vôos. Os aviões e jatos foram aposentados e apenas os versáteis
heliplanos eram utilizados para vôos muito mais curtos, a
baixa altitude. Acima de duzentos pés, tudo conspirava contra o que voava – ventos de até 300 quilômetros por hora,
péssima visibilidade, nuvens carregadas e descargas elétricas
que causavam explosões em pleno céu. Isso, é claro, além
das tempestades torrenciais que deixavam três quartos da
Terra num constante dilúvio.
O degelo dos pólos fez antigas cidades costeiras sumirem
do mapa em quase todo o mundo, repetindo o mito de
Atlântida. Houve um tempo em que mais de 15 bilhões de
pessoas viviam naquele mundo, mas isso fora talvez dois
séculos atrás. Agora pouca gente tinha coragem de ter filhos,
poucos tinham coragem de nascer.
Pelo pouco que Porphire sabia sobre sua origem, seus
avós paternos tinham navegado em um pequeno barco desde
a Europa, quando a vida por lá se tornara insustentável. Era
como redescobrir aquele continente mais ao sul. Foram
semanas no mar, esbarrando em ilhas que antes eram partes
de cidades, que acabaram submersas. Nesse caminho
desesperado, a maioria dos imigrantes morreu, mas algumas
pessoas tinham sorte – se é que se pode chamar de sorte
continuar vivo em um mundo assim ...
Cinqüenta anos depois, Porphire saíra de Pacífica, a
colônia que seus avós ajudaram a fundar em antigas terras
brasileiras, para fundar uma colônia mais ao sul – Mistral,
que estava destinada a tornar-se um importante entreposto
ligando a imensa parte alagada do planeta ao pólo Sul.
Porphire trabalhou na equipe de Zéfiro Colette, o projetista
que elaborou a intrincada arquitetura de Mistral, uma cidade
segura e autosuficiente.
Colette era uma estranha mistura de antigo e moderno
– a principal autoridade em arquitetura naquele caos de calor
e água, e um menestrel inveterado, beberrão e mulherengo.
Trouxera em seu grupo gente como o taberneiro Juanes, e
destinara um lugar de destaque à Zona Boêmia da cidade em
seu projeto. Para ele, sem poesia e liberdade, não valia à pena
viver naquele mundo destruído.
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Para onde ia, carregava um violão surrado, feito por ele
mesmo, e uma mochila com livros de todas as épocas.
Porphire, que naquele tempo não tinha nem vinte anos,
admirava o velho Colette. Com ele aprendeu a tocar e fabricar
violões, e a colecionar livros, assim como a conhecer
completamente aquela cidade. Sentia como se tivesse herdado
Mistral, depois da morte de Zéfiro Colette e, de fato, Porphire
era uma espécie de celebridade por ali, participando de
cantorias e bebedeiras inenarráveis.
Quando recuperou o fôlego depois da corrida para fugir
da tempestade surpresa, Porphire levantou-se e tornou a
estranhar a arquitetura daquela casa onde buscava abrigo. A
escada que levava ao andar superior era feita em madeira
aparentemente nobre demais para aqueles tempos bicudos.
Havia também uma estante, de desenho muito antigo, no
corredor próximo à escada, e livros, livros muito bem cuidados,
com encadernações exuberantes.
Pareciam parte de um sonho, e Porphire precisou tocálos, folhear suas páginas, para ter certeza de que eram reais.
Havia originais de Julio Verne e Victor Hugo em francês, em
primeira edição, Shakespeare completo – coisa que o
menestrel nunca tivera em mãos, Byron e Shelley, Rimbaud
e Baudelaire, Camões, Alan Poe, Mark Twain – tantos
tesouros que Porphire sentiu-se profanando um templo.
Cheirou um dos livros – queria sensações, não apenas
olhar para tudo aquilo. Sentiu o baixo relevo de uma capa,
sim, era uma Bíblia! A última vez em que vira uma dessas,
devia ser criança, em Pacífica. Quem quer que morasse ali,
não podia ser um desconhecido em Mistral, deveria ser, isto
sim, uma figura rara. Notou outros detalhes na casa – a
prataria muito bem cuidada e alguns objetos antigos que só
poderiam ser itens de coleção.
Por alguns instantes, Porphire pensou que, se tivesse
morrido, aquele poderia ser o seu paraíso – talvez acrescido
daquela fogosa tripulante do Stein, que gostava tanto de poesia
...
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“Será que eu morri? Fui fulminado por um raio, e nem
percebi!?” E ainda estava naquela dúvida quando ouviu um
barulho na escada. “Se morri, Deus vem aí para me receber”,
pensou, com certa ironia. Mesmo assim, Porphire ajeitou suas
roupas e buscou uma postura reverente.
O homem que descia as escadas, ele sim devia ser o
dândi a que se referiu Maiakovski. A roupa era bem
arrumada, mas o corte do paletó não dava para ser facilmente
reconhecido. De que época era aquilo? Século XIX, ou XX?
Quando puderam se olhar, o anfitrião abriu um sorriso.
- Senhor Porphire, eu presumo ...
Ora, então estava mesmo em Mistral, onde todos o
conheciam.
- Sim, eu mesmo. Desculpe invadir assim a sua casa. É
que a tempestade me pegou de surpresa e ...
- O senhor não invadiu; nós o trouxemos!
- Nós!? Nós quem?
- Seja bem-vindo, senhor Porphire, à Sociedade de
Futurologia de Londres! Precisamos de sua ajuda e de alguns,
digamos, esclarecimentos.
Foi um choque. Porphire ficou tonto e outra vez
amaldiçoou o vinho barato que Juanes vendia. “Um
taberneiro tão antigo e tão sem classe!”
- Escuta aqui, meu amigo, eu sei que estou sonhando,
então vou deitar aqui mesmo e esperar acordar na sarjeta,
com o pior hálito da minha vida. Com licença! – disse isto e
deitou-se ao pé da escada, lutando contra aquela alucinação.
Começou a resmungar xingamentos incompreensíveis,
que remontavam à toda sua herança genética. “Tem alguém
pensando que eu sou idiota! Londres não está mais no mapa
faz pelo menos 150 anos ...” Os impropérios prosseguiam,
mas a alucinação não se movia e esperava, pacientemente, o
fim daquele ataque histérico. Por fim, Porphire achou melhor
encarar a situação: estava bêbado, e os bêbados sempre
falavam com figuras imaginárias que pareciam ter vida
própria. Ele não seria o primeiro, nem o último, a dar vexame.
- Tudo bem! Eu já notei que o vinho do Juanes caiu
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mal ... Então você pode continuar com seu papo, que é pra
ver se eu saio dessa alucinação – levantou-se, lúcido demais
para quem se dizia bêbado. O outro homem observou a figura
de Porphire, um tanto desalinhada e não muito educada.
Definitivamente, alguém alterara as linhas do futuro –
provavelmente para pior.
Enquanto subiam a escada, Porphire não pôde deixar
de pensar que a sua alucinação estava palpável demais. À
sua volta, mais mobília vitoriana que, coincidência ou não,
tinha esse nome em homenagem a uma rainha britânica do
Século XIX. As coisas, estranhamente, se encaixavam ... Tudo
tinha aquele estilo antigo, mas estava maravilhosamente bem
conservado. Móveis de mais de 300 anos de idade, com cara
de novos. A coisa, decididamente, estava piorando.
O anfitrião parecia divertir-se discretamente com a
confusão mental de Porphire, mas tentava ser solícito.
- Só para me deixar um pouco mais confuso do que já
estou, que dia é hoje? – Porphire arriscou perguntar.
- Dentro de dois minutos, entraremos no dia 3 de outubro
de 1912, uma quarta-feira – disse, calmamente, o anfitrião.
Porphire tentou não se afetar.
- Suponho, então, que esta é Londres, 300 anos antes
do dia em que bebi aquele vinho ruim em Mistral ... Santa
bebedeira! Mas que imaginação fértil, Porphire! – O homem
riu, o que não deixou Porphire muito satisfeito – Você ri
porque sou eu que estou ficando doido, e não você!
- Desculpe, senhor Porphire, não foi a minha intenção
...
- Nem a minha! Aliás, eu queria voltar para os braços
daquela jovem caliente, e ficar com ela até amanhecer!
- Temo que isto seja impossível. Estamos tentando
mudar a linha do tempo que levou o planeta até o futuro que
é o seu presente ...
- Como é que é!? – Porphire estava atônito, mas
indignado. Como alguém se atrevia a mudar o seu presente!?
Era, com certeza, o maior dos desaforos.
- Por favor, entre! – disse o homem, abrindo uma porta
à esquerda – Os outros estão esperando.
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O que Porphire viu quando entrou na sala de reuniões
em nada se comparava ao que já tivesse visto antes – mesmo
naquele tempo louco em que vivia. Uma grande mesa, que
poderia talvez ter servido ao Rei Arthur e seus cavaleiros,
estava rodeada de gente muito, muito estranha mesmo.
Quatro deles pareciam ter a mesma indumentária daquele
estranho dândi que recebera Porphire. As outras dez ou onze
pessoas pareciam ter saído de um baile de carnaval – não,
um baile dos horrores! “Biodiversidade, como dizem os
ecologistas”, pensou.
E era mesmo uma fauna estranha. Um senhor barbudo,
aparentando um sessenta anos e vestido com roupas
discretamente mais antigas, ergueu-se para receber Porphire.
- Ah! Enfim, um representante do futuro mais
longínquo! Que alegria poder conhecê-lo!
- É!? Certo, mas e o senhor, quem é? – perguntou
Porphire, impaciente.
- Verne, Jules Verne.
- O escritor!?
- E o senhor conhece minha obra? Mon Dieu, é incrível
como as palavras vão longe!
- Mas espere um pouco, eu peguei um furo na história
de vocês. Eu sou bom em literatura, minha gente! Em 1912
Julio Verne já tinha morrido!
- Oui, mas vim do passado, trazido pelo amigo Wells –
apontou para um simpático homem de óculos, decididamente
um inglês.
- H.G? O Wells? Aquele!?
Parecia que quase todos por ali já tinham passado por
aquela experiência traumática – chegar a uma casa londrina,
em 1912, vindo de outra época. Ninguém estranhou a
confusão mental de Porphire. Um homem com roupas de
caubói, que parecia sair do já lendário Oeste Americano,
levantou-se e ofereceu a cadeira ao atônito convidado.
- Não venha me dizer que você é Jesse James, ou Búfalo
Bill?
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- Não, não – sou Ronald Regan, ator de Hollywood ...
Também não estou entendendo direito o que está
acontecendo.
Porphire sentou-se e Regan puxou outra cadeira à mesa,
sentando-se ao lado. Havia um bocado de gente esquisita ali,
até um sujeito com uma guitarra, coisa que era raridade no
tempo de Porphire. O homem que, ao que se dizia, era H. G.
Wells, o próprio, pediu silêncio para que pudesse explicar a
situação. Era, certamente, o que todos mais queriam
- Prezados convidados, estamos no dia 3 de outubro de
1912. A cidade é Londres. Esta é a sede da Sociedade de
Futurologia, que reúne alguns escritores e cientistas para a
análise de questões relativas aos destinos da humanidade.
Como aqueles que conhecem meu livro já devem estar
imaginando, a máquina do tempo, não era simples ficção –
e foi com ela que trouxemos aqui algumas pessoas decisivas
para o seu tempo e para o desenho do futuro. Contamos,
também, com a presença do senhor Verne, conselheiro desta
entidade, que veio de um passado próximo para nos auxiliar
nesta questão importante.
Um homem, trajando vestes pesadas e ricamente
ornamentadas, estava realmente indócil:
- Quanto tempo o senhor acredita que será necessário
para o Vaticano dar pela falta do Papa? Eu não posso ficar
aqui enquanto o mundo está em pé de guerra – argumentou,
disfarçando muito mal o pecado da ira.
- Considere tudo isto como um sonho, ou, talvez, o
primeiro milagre do Papa Paulo VII. Mais um e já poderá ser
santificado! – H. G. Wells não mediu as palavras. O assunto
deveria ser mesmo sério. – Se o caro Pontífice tiver a
paciência de aguardar alguns momentos, poderá voltar logo
para o seu tempo e lugar, e nem se lembrará com clareza
que nos viu.
O escritor explicou aos presentes que todos, de alguma
forma, influiriam decisivamente na linha do tempo, levando
o mundo à estagnação e, mais dia menos dia, à morte. Ele e
seus colegas reuniam-se semanalmente para traçar a linha
do tempo – o caminho lógico que ele seguiria, com base nos
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fatos dados. Wells e sua máquina viajavam a outras épocas,
registrando a situação do planeta em pontos futuros.
Era uma ciência delicada. A regra era não interferir no
tempo, apenas estudá-lo – mas o caso agora era especial. O
futuro, 300 anos à frente daquele dia 3 de outubro de 1912,
era o princípio do fim. Um mundo devastado pelo calor, por
mares que não paravam de crescer, atmosfera tóxica, cidades
que antes abrigaram milhões de pessoas varridas do mapa –
e apenas alguns heróis lutando em cidades projetadas, como
colonizadores em seu próprio mundo. Dito daquela forma,
era algo realmente cruel. Até mesmo Porphire se deu conta
de que, como pensara alguns minutos antes, vivia numa
“bosta de futuro”.
O problema é que toda aquela situação parecia insólita
demais para ser levada a sério.
- Não se enganem, meus caros, enquanto o mundo
pulava de uma guerra para outra, os governantes não deram
atenção ao caos social e ao abismo ecológico. O que vocês
estão para construir, nos próximos 120 anos, vai gerar o fim
da era industrial e, quase certo, o fim da Terra.
- Bom, eu não vou viver para ver isso! – disparou, ao
lado de Porphire, o agitado caubói do cinema.
- Realmente, senhor Reagan. O senhor será eleito
presidente do seu país e será morto em um atentado. A lacuna levará ao poder prematuramente o seu vice, um exgovernador texano de nome Bush. O seu país terminará a
década de 80 em guerra com Iraque, Líbia, Irã, Paquistão e
outros países islâmicos, que teriam encomendado a sua morte.
- Ora, faça-me o favor! Presidente, eu? E assassinado!?
- Exatamente. O problema é que, mesmo sendo belicista
e radical em muitos pontos, mesmo atuando de forma
populista e optando por ataques militares a diversos países, o
senhor seria fundamental no processo do fim da chamada
Guerra Fria. A sua atuação, ao lado do líder soviético
Gorbatchov, aqui presente, caso o senhor permaneça vivo,
poderá diminuir as tensões culminando com a queda do
Comunismo na União Soviética.
- Não consigo imaginar ... eu, presidente!
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- Um presidente morto – e o seu assassinato é um ponto
chave, precipitando o uso de arsenais nucleares que vão
diminuir a qualidade de vida em todo o mundo.
O Papa Paulo VII confirma a história.
- Ele tem razão. Houve uma série de atentados nos anos
oitenta. Você foi morto. O Papa que me antecedeu também,
por um radical islâmico. Ele, se me lembro bem, escapou por
pouco. – disse, apontando para o homem com uma guitarra.
Tinha cabelos longos e usava óculos de aro redondo.
- Eu, cara!? Mas que iria querer matar um roqueiro?
Eu sou de paz, irmão!
H. G. Wells, sem perder o fio da meada, apressou-se em
responder.
- O senhor John Lennon, que por mais de uma década
levava mensagens de paz em suas canções, passará por uma
experiência traumática em dezembro de 1980, com um
atentado. Ele escapará, mas sua mulher, Yoko, morrerá.
Enlouquecido, Lennon não mais se recuperará dessa terrível
perda, e suas canções seguintes serão amargas e revoltadas.
- Pô, cara, eu sou de paz, mas quem fizer mal a Yoko
vai quebrar meu coração! – disse o roqueiro, ficando
pensativo. Wells tentou resumir os fatos, para que a reunião
não se perdesse em detalhes dispensáveis.
- Em suma, alguns fatos e algumas atitudes que vocês
todos irão tomar, vão levar o mundo futuro ao caos. O jovem
príncipe William preferirá abdicar, ainda ressentido com a
perda da mãe. Em seu lugar, o irmão mais novo, Henry,
assumirá o governo ainda jovem e enfrentando problemas
pessoais, que o farão negligenciar a coroa do Reino Unido. O
senhor, Aiatolá, decidirá apoiar terroristas em um atentado
que matará milhares de pessoas na América. Já o senhor,
presidente, precipitará uma guerra nuclear contra a Índia,
que por pouco não varrerá a Ásia do mapa. O senhor, Luis
Inácio da Silva, fechará o Brasil ao mundo quando eleito, e a
conferência sobre ecologia, que haveria em seu país, em 1992,
será cancelada ...
A explanação continuou por mais alguns minutos. O
clima ficou pesado. Quase ninguém tem a verdadeira
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coragem de encarar o que virá, o resultado de suas atitudes.
Wells continuou apontando, um a um, os erros históricos que
aquelas figuras cometeram, pelo menos do ponto de vista da
Sociedade de Futurologia de Londres. Enquanto isso,
Porphire, deslocado em meio a tantos dados com que não
estava familiarizado, pensava: “Mas, afinal, o que foi que eu
fiz!?”
- De todos os nossos convidados aqui, o único que nada
fez contra o mundo, mas que sofre na pele os efeitos, é o
senhor Porphire, natural de Pacífica, e, em 2208, residente
em Mistral, cidade que ajudou a fundar no que hoje é a
República Argentina. Ele está aqui para testemunhar sobre
em que se transformará o mundo, no século XXIII. Por favor, senhor Porphire, conte-nos como será o mundo no seu
tempo!
Porphire tremeu. A alucinação mais bem elaborada de
todos os tempos queria um relato seguro de um menestrel
alcoolizado, que acabava de sair de uma farra. “Tudo bem”,
pensou, “já perdi minha noite com Hanna mesmo!”
O tempo que levou falando pareceu não importar.
Quando terminou, os olhares estavam mais atentos que
nunca, vidrados em Porphire e no seu mundo sombrio.
Bravos!! – ergueu-se, empolgado, o simpático Júlio
Verne – Wells, não se atreva a escrever essa história. Eu faria
primeiro!
Sim, Jules, você é o mestre ... – voltou a atenção para a
assistência, que ainda estava aturdida. – Muito bem, se os
senhores pretendem salvar o mundo, a hora é esta, as
mudanças devem ser feitas. Quem não estiver de acordo pode
voltar ao seu tempo, sem qualquer lembrança deste encontro,
e nós estudaremos medidas paliativas, para evitar efeitos tão
drásticos na linha do tempo. Quem quiser colaborar, receberá
uma instrução ou visita quando as mudanças forem
necessárias.
- Aí, cara! Yoko ainda vai ter que morrer?
- Não, senhor Lennon, a sua opção é morrer no lugar
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dela, e tornar-se um mártir da paz ...
- Pô, mas eu vou ficar sem ela do mesmo jeito ...
- Só que, acreditamos, o mundo será melhor sem suas
canções de revolta. A opção é sua. – Lennon refletiu um
pouco e cantarolou o refrão de uma música que Porphire
nunca tinha ouvido, que falava sobre um mundo sem guerras,
sem fronteiras, sem desigualdades.
- Então, futurista, pode me colocar na lista!
Aos poucos, todos aderiram, assinando um contrato
redigido pela Sociedade de Futurologia. Era aquela história:
se alguém relutasse, receberia a visita de um emissário dos
futurologistas, lembrando o compromisso assumido em 3 de
outubro de 1912. Até mesmo o Papa Paulo VII, que teria de
aguardar décadas para assumir o pontificado, acabou
assinando o contrato, sem antes perguntar:
- Tem certeza de que não estou vendendo minha alma
ao diabo?
- É claro que não está! – respondeu Wells, esboçando
um sorriso. – Estamos do mesmo lado, caro Papa. É como
dizem: o futuro a Deus pertence ...
Na ordem de parada na linha do tempo, cada um
retornou à sua época, guardando esse episódio como um
sonho fantástico e nebuloso, ou coisa assim. Mas no íntimo,
todos tinham a consciência de quanto os seus atos poderiam
afetar o mundo futuro, e estavam prontos a fazer sacrifícios,
se fosse necessário. O caminho para a mudança estava
aberto.
Por fim, ficaram apenas Porphire e os integrantes da
Sociedade de Futurologia de Londres. A sala agora parecia
ampla, e não apinhada de gente como antes. Havia quadros
interessantes na parede, que no entanto não combinavam
com a época. Ao que soube Porphire, eram presentes valiosos
de gente que já tinha topado com aquela insólita confraria
de futurologistas.
Wells, que observava o convidado, quebrou o silêncio.
- E então, senhor Porphire, já está convencido da época
em que estamos?
- Vou saber quando voltar, se voltar, não é mesmo? Se
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eu chegar em Mistral e estiver perambulando sem rumo na
Zona Boêmia, terá sido um sonho muito estranho. – avaliou
novamente a situação e riu.
- O que foi? – indagou Wells.
- Nada, nada ... É que eu devia ter desconfiado: para
uma mulher bonita como aquela pular no meu colo sem mais
nem menos, alguma coisa tinha que dar errado ...
A porta do camarim abriu bruscamente e Porphire
despertou assustado, quase caindo da poltrona.
- O que foi?
- Cinco minutos! – disse a mulher, que parecia
conhecida, mas tinha um certo ar de sobriedade que afastava
a lembrança. Ela ia fechando a porta, quando Porphire
perguntou.
- Cinco minutos para quê?
- Para o show, é claro. E a casa está cheia hoje! – disse
a moça, parando para observar o astro da música. – Você
não andou bebendo, não é?
- Eu!? Não, hoje não! – a moça ia saindo novamente,
quando Porphire disparou. – Você é Hanna, não é?
- Sou, e você sabe ...
- Quer casar comigo? – disse Porphire, num pulo.
- De novo, Porphire? Não faz nem um mês desde que
nos casamos! – ela olhou novamente para o marido, que
parecia confuso, mas feliz. – Sabe, você é surpreendente! –
deu-lhe um beijo e saiu.
No corredor até o palco, Porphire não reconhecia bem
as coisas, mas se sentia intimamente satisfeito, afinal era um
astro, e muito bem casado.
Antes do último passo, já ouvia o público gritar seu
nome. Um jovem, com ares aristocráticos e uma roupa à
moda antiga, entregou-lhe uma carta, e sumiu na névoa.
Porphire abriu lentamente o envelope e, por um momento,
esqueceu da entrada no palco. Era um bilhete curto, com a
letra bem cuidada.
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- Parabéns, senhor Porphire, nós conseguimos. Cante
uma canção para mim. Abraços, Jules Verne.
“Há! Essa é boa!”, pensou, enquanto entrava no palco
sob uma chuva de aplausos.
- Boa noite! Esse é um show muito especial para mim,
e vou começar com uma canção em homenagem ao meu
amigo Verne e a todo o pessoal da Sociedade de Futurologia
de Londres – onde, e quando, quer que estejam! É um clássico,
de John Lennon: “Imagine”.
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VIAJANTE NOTURNO
Qualquer hora e lugar seriam melhores do que aqui e
agora. Deus! Tantos postos e oficinas nesta droga de estrada
e eu fui enguiçar justo a cinco quilômetros do mais próximo.
Merda de noite fria! Não chego a Londrina sábado de jeito
nenhum.
Bom, até que não está tudo tão mal. Faltam só duas
horas para amanhecer - só que não agüento mais ficar
sozinho nesta porcaria de carro!
Lua cheia ... Ah, vale a pena dar uma olhadinha ...
Afinal, aqui dentro está tão frio quanto lá fora.
Pelo menos o capô do carro serve para alguma coisa dá pra deitar e observar as estrelas. Com elas por aqui não
me sinto tão sozinho.
É. Esta poeirinha sem importância chamada Terra não
pode ser a única que teve o desprazer de hospedar seres tão
complicados como nós nesse “universão” tão grande. Pô, será
que é só eu ficar sozinho que começo a falar que nem mineiro?
Pareço minha mãe!
Quem sabe aquela estrela ali é o sol que ilumina um
planeta povoado de seres verdes, com rabos pontudos, cara
de répteis e armas laser ... Êpa! Tô começando a viajar demais
...
- Precisa de ajuda, amigo?
O quê? Quem são esses três esquisitos? É, rapaz, eu tô
precisando sim! Este carro deu um problema que eu não
identifiquei ainda.
- Não se preocupe. Eu entendo de máquinas e acredito
que poderei ajudá-lo.
Ah!, Faça-me o favor, então, companheiro. Eu já tô
mofando aqui nesta estrada há três horas. Isso, aqui é que é
abre! E aí, alguma idéia do que pifou nessa geringonça?
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- É um problema simples, amigo. Não vai demorar.
Vocês moram por aqui? Ah, claro que devem morar,
para estarem andando a essa hora nesta estrada ...
- Não. Nós somos viajantes. Andarilhos. Estamos
conhecendo o mundo.
Mas vocês não descansam nem à noite? - Esquece,
esquece, é melhor eu parar de falar, senão vou atrapalhar o
trabalho.
- De maneira nenhuma. Gostamos de conversar com
novas pessoas.
Não tô reconhecendo o seu sotaque. Você não é
brasileiro, certo?
- Somos estrangeiros. De nós, somente eu falo a sua
língua. Mas eles compreendem o que você diz.
Bom, bom! Olhem, eu tenho ainda um pouco de café
na térmica e uns sanduíches. Se vocês quiserem ...
- Agradeceríamos, se não der trabalho.
Que isso! É o mínimo que posso fazer ...Peraí, tá difícil
de pegar essa sacola. Meu Deus, que pessoal estranho. O cara
parece índio, com aquele cabelo preto-liso. Pena que neste
escuro não dê pra ver se a pele dele é meio avermelhada.
Ah!, Estão aqui os sanduíches. Chegando o lanche, gente!
- Seu veículo já deve funcionar, amigo. Pode testá-lo.
Ei! Não é que o cara sabe mesmo consertar esta joça.
Dava pra ganhar uma grana com isso! Aí, meu irmão, muito
obrigado mesmo, hein! Grande força que você deu. Eu pensei
que fosse ter que andar cinco quilômetros.
- Nós já andamos muito mais que isso. É bom poder
para um pouco, ajudar alguém, e comer alguma coisa.
Legal! Não querem uma carona? Levo vocês até
Londrina. é para lá que eu vou.
- Tudo bem, amigo. Nós iremos com você.
É! Eles são meio caladões. Não conversam nem entre
eles. Mas parecem boa gente, isso é verdade ...
- Você observava estrelas quando chegamos, não é
verdade?
Sim, deu para perceber, é!? Também, eu tava falando
sozinho ... Mas sabe, eu gosto muito de ficar olhando o céu e
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pensando se há vida como a nossa em outro ponto dele.
- E você tem alguma dúvida?
Ih! São mais loucos do que eu pensava ... Mas claro que
tenho dúvidas, afinal eu nunca vi um disco voador, não vivo
esbarrando em ETs pelas esquinas ... Nem de filmes de ficção
eu gosto.
- E como você pode acreditar no seu Deus imaginando
que ele poderia ser egoísta a ponto de semear vida inteligente
em apenas um lugar, e justamente neste pequeno planeta,
com todo um universo morto ao seu redor?
Taí, gostei! Nunca tinha encarado a coisa dessa maneira.
Você, pelo visto, não tem a menor dúvida ...
- Nenhuma! Os caminhantes noturnos acabam fazendo
das estrelas suas melhores amigas.
Aprendi bem isto nesta noite. São boas amigas,
realmente ...
- Por favor, você pode nos deixar aqui mesmo.
Mas por quê? Daqui a pouco vai amanhecer, e Londrina
ainda está muito longe para ir a pé ...
- Precisamos ir!
Tudo bem! Vocês é que sabem, mas quando precisarem
de mim, aí pela estrada, podem contar.
- Sabemos disso. Obrigado!
Pô! Mas esses caras vão mesmo sair andando por aí, a
esta hora. São loucos! Ei! Antes de vocês irem embora, me
diga - de onde vocês vêm?
- De todo lugar... A nossa casa é a mesma de onde você
saiu.
O quê? Peraí, por que ele tá apontando pro céu. Não vai
me dizer que vocês são ETs? Êpa! Que luz é essa!?
- Você nunca duvidou ... A solidão não faz o menor
sentido!
Sumiram!
Meu Deus, que noite!
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OCEANO
Quando acordei, o quadro ao meu redor havia mudado.
Não havia mais o Dr. Mathew, tampouco a bela enfermeira
Sarah, cujos olhos teimavam em me desafiar antes da
operação. A sala em que me encontrava não parecia a mesma.
E eu também.
Foram cinco anos de decrepitude acelerada. Eu
considerava a morte como certa, desde que aquela doença
havia entrado em minha vida, durante uma ronda pelas bases
habitadas nos planetas do Sistema Y-47.
Eu já estava com certa experiência em viagens estelares,
oito anos de trabalho e dois de intenso treinamento. Cheguei
a escrever dois compêndios sobre mineralogia em planetas
de diversas configurações rochosas. O sétimo planeta daquele
sistema era mais um item de rotina em meu currículo.
Bastava cuidado e precaução ...
Mas não os tive. Simplesmente releguei a segundo plano
o fato de nunca ter estado naquele lugar. Nossa base ficava
em uma das poucas porções de terra do planeta, conhecido
na Frota como Oceano. Era uma base de pequeno porte, com
um grupo de pesquisadores que tentava descobrir a
consistência, a formação, a flora e a fauna daqueles profundos
e infinitos mares, que se estendiam por quase todo o planeta.
Na Terra, os mares também já estavam habitados pela
sociedade humana - a solução encontrada para a falta de
espaço sobre a superfície. Uma classe especial de pessoas fora
criada: os Nautas. Eles raramente subiam à superfície e
praticamente mantinham contato apenas com as outras
cidades submarinas.
Oceano, por isso, era um planeta promissor.
Relativamente próximo à Terra e com uma extensão de mares
poucas vezes vista no espaço. Todo o trabalho dos
pesquisadores dizia respeito às fontes de alimento e às
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implicações da gravidade 1.5 do planeta.
Chegamos à base onde apenas Max Krieger, meu colega
geólogo, nos aguardava.
- Estão todos espalhados pelo planeta há mais de uma
semana e não tenho notícias, Comandante Arlen. Não soube
o que fazer e fiquei aguardando a chegada de sua nave, para
que me ajudassem - disse, atônito, o geólogo.
Meu comandante era um homem passional e rude geralmente brusco, e sempre disposto a brigar por suas
convicções - mas, também, sempre era correto. Sem qualquer
consulta aos subordinados, dividiu nossa equipe em três
duplas de resgate e uma para ficar na base. Cada dupla de
resgate deveria encontrar um dos pesquisadores
desaparecidos, enquanto eu e a Dra. Seles deveríamos ficar
na base e observar Krieger, que parecia apático.
Neste tempo, ouvimos várias histórias do geólogo sobre
as noites apavorantes de Oceano, com ventos, tempestades,
animais furiosos tentando invadir a base, e coisas assim ...
- É uma loucura! As noites são longas, com ventos
ensurdecedores. Não há como deixar os alojamentos, por isso
não compreendo o sumiço da equipe – todos já deveriam ter
voltado há um dia, antes que anoitecesse.
A apatia de Krieger, no entanto, era preocupante. Ele
parecia vazio. Durante a semana em que a equipe não
manteve contato com a base, ele sequer teve a iniciativa de
pedir que acelerássemos nossa chegada. Sua dificuldade em
organizar o pensamento também nos deixara apreensivos.
Um detalhe apenas a Dra. Selles notou – seus olhos, antes de
um azul vivo como o céu dos trópicos na Terra, estavam de
um azul tão claro que quase chegava ao branco.
- Krieger, o que houve com seus olhos?
- Nada, doutora, pelo menos que eu saiba.
- Estão mais claros ... Poderia ser efeito do Sol de Y-47?
- Não acredito, doutora – argumentei – As
características dessa estrela são muito semelhantes às do
nosso Sol.
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Já havia anoitecido e nossos grupos de buscas não
voltavam. Krieger parecia apavorado e se escondeu na sala
de jogos, dentro de um armário. Eu não entendia o porquê,
já que a noite de Oceano era como uma daqueles noites
terrenas – de Lua cheia e grilos cantando.
Era como um delírio. Em três horas de desespero, Krieger
começou a falar coisas sem sentido e a chamar a Dra. Seles,
seis anos mais nova que ele, de mãe.
- Não deixe que eles me machuquem, mãe. Eu não fiz
nada! Já está tudo pronto, tudo pronto ...
- Doutora, ele está louco!
- Está definhando, Dennis, e delirando. Sua capacidade
mental está totalmente afetada – é como uma embriaguez.
Depois de uma elevada dose de sedativos, ele dormiu –
o que aparentava não fazer há várias semanas.
Com o amanhecer, Krieger voltou á sua apatia e nossa
equipe continuou sem dar qualquer notícia. Duas semanas
em Oceano haviam se passado sem que nada de novo
acontecesse – apenas o desespero de Krieger aumentava.
Martha Seles, que antes eu pouco conhecia, já era como uma
amiga de décadas para mim. Inteligente e segura, mas
especialmente sensível, ela a cada dia me conquistava mais
um pouco.
- Dennis, não podemos ficar parados vendo Krieger
perder toda sua sanidade e sem saber onde está o grupo
avançado.
- Eu sei, Martha. Mas se eles, que têm anos de
treinamento em resgates como este, não conseguiram voltar
ainda, o que nós podemos fazer?
- Caminhar, Dennis. Caminha, pelo menos ...
Ela tinha razão. Mais de duas semanas confinado
estavam me deixando estressado e me sentindo inútil. Afinal,
eu não poderia me perder naquele planeta sendo geólogo e
cartógrafo.
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Depois de dois dias, chegamos à primeira praia – uma
visão fabulosa. Uma infinidade de água se estendia diante de
nossos olhos, como já não víamos na Terra. Martha a cada
dia parecia ainda mais com uma daquelas deusas de seus
antepassados celtas – a Mãe Terra – e ganhava um ar leve,
como se a qualquer momento pudesse sair flutuando pelo
planeta, mesmo com 1.5 de gravidade.
- Eu queria poder mergulhar nesta água, Martha. Ou,
pelo menos, provar deste líquido perdido a tantos anos-luz
da Terra.
- Mas nós não sabemos os riscos, Dennis.
- Ah! Se fosse na Terra, nós nos banharíamos nus nesta
imensidão – e eu tenho que confessar que seu corpo seria
uma visão maravilhosa para mim ...
Martha pareceu pensar durante alguns instantes e
sentenciou:
- Seria não, será!
Ela, então, despiu-se lentamente e entrou na água.
Mesmo com tudo o que se seguiu, não tenho dúvidas de que
aquele momento valeria a vida, que quase perdi naquele
planeta.
Fiz o mesmo que ela. Naquela água incrivelmente morna
– como se fosse feita sob medida para nós – nos entregamos
um ao outro, cada poro, cada molécula, cada pequenino
impulso. E era a primeira, e última vez, em que eu partia
para um relacionamento com uma tripulante, em oito anos
na Frota. Somente ela me fez sentir vida, calor e segurança.
Não tive medo. Sabia que era para sempre.
Fomos encontrados a poucos passos da morte, por um
grupo de busca da nave Pandora – que se dirigiu àquele setor
devido à falta de informações sobre a nossa nave. Éramos os
únicos sinais de vida na superfície do planeta rastreados pela
nave, além de Max Krieger. Não sei o que, exatamente,
aconteceu após aquele banho de mar em Oceano, mas formos
achados nus, desmaiados, a mis de 20 quilômetros da praia.
Uma semana havia se passado.
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Martha não resistiu muito tempo – seu corpo reagiu
mal ao longo contato com o solo do planeta e ao tempo sem
alimentação. Por pouco também não morri, e por cinco anos
pensei seriamente que talvez tivesse sido melhor se eu
morresse com Martha.
O resto da equipe desapareceu. Max Krieger, único que
chegou a voltar à Terra junto comigo, morreu antes que
surgisse uma esperança de cura. Eu continuei definhando e
todas as noites, pesadelos e lembranças inexplicáveis me
atormentavam. Fui me esvaindo, me consumindo ...
Soube, nas minhas poucas horas de lucidez durante o
dia, que o mal de Oceano, como ficou conhecido, consumia
o sistema nervoso dos infectados lentamente e,
provavelmente, era transmitido pela água do lugar. Como
uma droga, que nos levava a fazer e sentir loucuras. Afetava
também a íris dos olhos, que descoloria com o tempo.
Oceano foi isolado. Assim como eu.
Isolado por cinco anos até que pudesse ser realizada
uma operação experimental.
Cinco anos. E a sala já não parece mais a mesma.
Ninguém conhecido. Só vazio e solidão.
- Seu sofrimento acabou, Dennis. Estamos juntos de
novo!
- Martha!
Por que esperei tanto para morrer?
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FÊNIX
Daqui, séculos e mais séculos de história me dizem bom
dia ...
Chegar ao topo não foi o mais difícil – tampouco o mais
importante ou o que me deixou mais feliz. Difícil é resistir ao
chamado do tempo que repousa nas planícies, abaixo, e não
saltar no abismo para um vôo sem retorno.
Abismos ... O inebriante fascínio de rodopiar na borda
– seja ela a borda de um penhasco, ou a porta de um abismo
negro. O fascínio da vertigem ...
Eu voaria de encontro ao tempo que preenche este
abismo, este vale longo e quase sem fronteiras, e tocaria a
eternidade, nem que por apenas um instante – se não fosse o
medo, que corta-me as asas.
Aliás, do ponto de vista dos pássaros, o pouso deve ser
mais atemorizante do que o salto no abismo. Voar não é
desafio, pelo menos não depois do primeiro passo no
desconhecido.
Já pousar é nos rendermos à nossa inevitável
necessidade da terra – é ser vencido, em mais uma batalha,
voltar à casa materna quando já se acredita que quem se
lança no abismo pode tudo; pois não pode ...
O vôo no abismo pode ser o primeiro ato de infinita
coragem, e o último de breve insensatez, mesmo para os
pássaros – que são tragados de volta ao solo pelo cansaço,
reduzidos ao seu simples lugar de prisioneiros.
Prisioneiros do mesmo abismo ...
Foi tudo um erro.
A loucura que se abateu sobre Vert, nosso navegador,
causou tudo. Ele foi exigido demais, desde que aquela falha
no programa de retorno à Terra o obrigou a assumir “no
braço”, como diriam os antigos, o nosso retorno.
Já não era nossa primeira volta da base terrestre em
Marte – e quantas outras equipes fizeram o mesmo, ao longo
dos pouco mais de 10 anos de colonização do planeta. Mesmo
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sendo da geração mais avançada da frota nossa nave falhou
em um momento crucial – e por pouco não ficamos sem
perceber a falha na programação e nos perdemos pelo sistema.
Vert, sempre atento, sentiu que o costumeiro céu da volta
para casa parecia ser visto de outro ângulo naqueles dias.
Vert, então, assumiu a volta. Eu e Crika fizemos de tudo
para auxilia-lo, mas sabíamos pouco do trabalho de
navegação – que verte fazia sem retoques.
Cinco dias sem um momento de sono, olhos fixos nos
instrumentos, transformaram Vert em um farrapo, que ainda
tinha a responsabilidade de nos levar para casa. Lembrei de
minha mãe, perdendo noites de sono para dar ao filho o
melhor de si.
Agora, minha mãe era um homem – que não podia
falhar ...

Estupefatos, vimos Vert se levantar de sua cadeira –
após sete dias de trabalho ininterrupto – e simplesmente
esbofetear o equipamento em uma acesso de fúria devastador.
Com muito custo consegui controla-lo, mas Vert parecia
um cão raivoso. Quando sua energia pareceu acabar, ele
chorou, como uma criança sem presentes na noite de Natal.
- Eu nos matei, Francis! Eu nos matei!
Chorava e repetia a mesma frase, como um texto
decorado, até conseguir dormir. Ainda devíamos estar longe
da Terra, e ele precisava de um descanso para fazer o resto
da jornada.
Fiquei com o plantão, mas adormeci. Acredito que dormi
por apenas alguns instantes – frações de segundo em que
tudo pode acontecer. Quando voltei a mim, só tive tempo de
ver alguém em um traje espacial flutuando fora da nave.
- Crika! Crika! Vamos, acorde!
- O que foi, não dá nem pra descansar um pouco?
- O Vert se ejetou ...
- O quê? Que loucura é essa?
Crika levantou em um pulo e quase rompeu a escotilha.
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Vert! Não, você não podia te feito isso ... Meu Deus!
- Não podemos fazer mais nada, Crika. Se um de nós
tentar traze-lo de volta, vai vagar pelo espaço como ele, sem
destino.
- Mas por que essa loucura!? Meu Deus, por quê?
O silêncio cobriu a nave – sabíamos que, tanto quanto
Vert, nós vagávamos sem destino. A Terra era só utopia,
quando todo o espaço nos servia de abismo, em um vôo cego.
- Talvez ele esteja ao alcance dos nossos comunicadores,
Crika.
- Isso! Vamos tentar, pelo menos. A freqüência é esta!
Vert! Vert! Responda, se puder ouvir, responda por favor,
Vert!
- Crika, é você?
- Vert, fale comigo!
- Crika, estou voando ... a morte é linda!
- Não, Vert, não! O que houve? Por que essa viagem
sem volta?
- Eu matei vocês, Crika, matei ... Eu te amo, não posso
viver sabendo que te matei. Eu te amo!
- Mas eu estou viva, Vert! Eu estou viva, sentindo a
mesma dor que você. Por que você fugiu, quando eu queria
você comigo?
- Não fugi, só não posso ver você morrer – eu não
agüentaria sua dor. Eu errei e você vai morrer – Não, eu não
posso!
- O que houve? O que você fez, Vert?
Houve um silêncio que encheu de eternidade o
momento. O tempo estava acabando – para nós e para Vert.
- Crika, não me odeie ...
- Nunca, eu não posso te odiar.
- Os instrumentos estão travados – vocês estão indo em
direção ao sol. Deus! Vocês vão virar uma grande tocha –
tudo culpa minha! Não sei o que houve, juro que não sei!
- Podia ter conserto ...
- Não, não tinha. E eu não posso ver você morrer.
Crika caiu no chão da nave. O mundo desabara com
ela, e eu junto. Vert estava longe e nós inoperantes – seguindo
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pelo abismo.
- Você ainda pode me ouvir, Crika?
Ela podia, mas não conseguia falar ...
- Crika, serei tocha antes de vocês! Estou rodopiando –
lá embaixo tem um planeta. Deve ser a Terra – ainda é azul!
Sempre quis pular de penhascos ... A queda é livre mesmo
aqui, Crika. É tudo tão ... negro ... negro, como um abismo.
Vou morrer – será antes de você, então te espero no céu. Ah!
Meu Deus! Eu já estou no céu – que loucura, o céu é tão bom
e nem sei se estou à direita ou à esquerda do Criador ... – Ele
delirava, de uma forma cada vez mais intensa. Crika sentia a
dor do ser amado, como se fosse sua – Crika? Estou caindo
... É um abismo que não termina, um vazio terrível! Me ajude!
Eu não quero cair, Crika. Eu te amo, não quero cair!
Olhei pela escotilha. Sentia na pele cada palavra de Vert
– sabia que não estávamos seguindo rumo ao Sol e sim
mantendo uma mesma distância do planeta azul, a nossa
casa.
- Crika, levante! Vamos, levante, menina! Acho que Vert
não errou ... estamos orbitando a Terra.
- E de que adianta, heim!? Ele está lá fora, morrendo
porque acha que errou.
- Ele devia estar tão cansado que pensou ter errado nos
cálculos, quando na verdade acertou.
- Não temos como salvá-lo? Ele já está tão próximo ...
- Não ... Só podemos falar com ele, aliás, você pode. É a
você que ele ama.
A sempre altiva Crika, que tantas vezes vi passar pelos
corredores da nave com seu porte ao mesmo tempo leve e
imponente, agora chorava. Frágil. E eu a admirava ainda
mais por isso.
- Vert, fale comigo! Estou aqui.
- Não me deixe agora, Crika. Eu sou covarde, tenho
medo da morte. Vou queimar – será que vai ser rápido? Me
ajude!
- Não te deixo mais ... posso te ver daqui.
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- Então faz um pedido quando eu virar estrela ... Francis,
amigo, fala comigo também. Não fique bravo por eu ter
mandado vocês para a fogueira.
- Vert, nós estamos em órbita. Você acertou, irmão –
nos trouxe de volta para casa. Você devia estar tão cansado
que pensou ter errado o programa.
- É verdade, Francis? Vocês vão descer? Deus – que
bom! Então vou chegar em casa primeiro. Crika! Olha pra
mim! Está quente, tão quente ... será o inferno?
- Vert, Vert ... – ela conseguiu apenas sussurrar.
- Quando você chegar lá embaixo, junte minhas cinzas,
Crika. Faz de mim uma Fênix. Eu te amo, lembre disso!
Foi tão rápido.
Não consegui ficar olhando a queda livre daquele que
havia nos levado para casa. Crika sim. Ela contou até três e
fez um pedido, como Vert queria.
Descemos suavemente na costa da Austrália e fomos
rastreados por um submarino inglês que estava na região.
Quando botamos os pés no chão poeirento de uma
cidadezinha portuária não havia cinzas.
Crika não chorou mais. Era o seu jeito de dizer a Vert
que ele havia se tornado a Fênix – dentro dela.
Vert renascia em cada pássaro que passava, desavisado,
por nossos olhos.
Tínhamos voltado à Terra – a mesma prisão de sempre
da qual Vert se libertou saltando no abismo ...
Também fiz um pedido – e Vert, sempre amigo, não me
negou. Agora estou aqui, no topo do mundo, contemplando
o tempo, que parou diante dos meus olhos.
Quase posso tocar o abirmo.
Quase posso voar;
Mas voar é para os pássaros ...
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ETERNIDADE
A insônia é o prato preferido em minha ceia noturna.
Acordo e espero o cansaço vencer os sentidos – mas nem
sempre a batalha é rápida.
Você, enquanto isso, dorme – um sono que se equilibra
entre o leve e o agitado. Espira como se o tempo andasse ao
passo das nuvens preguiçosas do outono. Sonha.
Estamos descendo, lentamente, uma encosta. Você
como um felino de passo manso e certeiro. Eu, apenas um
homem.
A paisagem parece estranha. Um entardecer que faz o
Sol bailar sobre o oceano. Posso ouvir canções que mais
parecem ecos. Talvez sejam.
Na base do penhasco, as pedras convidam a um passeio
perigoso, em que não pode haver deslizes. É a primeira vez
que vejo pedras tão perto do mar. Posso tocar a água, que
parece mais viva do que os rios e se move, sinuosa, em um
mágico jogo de sedução.
Você contempla. O povo das terras profundas quase
nunca vê o mar. Há riscos na caminhada. E há lendas –
poucos retornam.
- Vale a pena o perigo, Walah. Cada vez que ouvia
histórias sobre o mar, imaginava coisas. Mas ele é tão ...
- Vivo!
- É, ele parece dançar.
- Nós quebramos muitas regras vindo aqui, Via. Parece
que estamos rompendo paredes de vidro. Como vamos juntar
os cacos?
- Não vamos. Isto aqui é melhor, não percebe? Não
somos mais apenas “o povo das terras profundas”. Somos
caminhantes – como os antigos.
- Pelo menos chegamos bem, até aqui ...
Você já não me ouve. Contemplar aquele ser que parece
não ter fim é mais importante, agora. Seus olhos estão
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vazados pelo desejo de ir mais além.
Eu só sinto a opressão do penhasco às minhas costas e
a imensidão azul, que tenta me dominar. Fico apegado às
terras em que nasci.
- Há uma caverna logo ali, Walah. Vamos ver se
encontramos seres do mar.
- Nunca estivemos lá. Pode haver perigos ...
- Nunca estivemos aqui também, medroso. Tudo pode
acabar a qualquer momento. O mundo é um caldeirão em
que tudo ferve e se modifica. Não podemos ter medo.
Parece que uma eternidade aqui toma corpo e pode até
me tocar – acariciar ou ferir. A caverna guarda em si todas
as histórias que o mar trouxe – dias e dias – de lugares
distantes.
Você sempre sentiu o tempo menos do que eu, ou de
uma forma diferente. Parece que não se importa com as vozes
nem com as imagens que cobrem o escuro da caverna e
eternizam o tempo. Apenas contempla.
- Veja, Walah. O que são estas pedras ocas?
- Deixe-me ver ...
- Escute. Há sons dentro delas. Uma canção
distante ...
- Por Deus, Via! Será magia?
- Não, não. Isto vem do mar.
- Olhe! Há potes aqui.
Eles estão fechados – vedados. Em sua curiosidade, você
quer saber o que contêm. Eu também.
- Papéis! Ah! Nunca pensei que fosse encontrar coisa
parecida. O que dizem, Walah.
- É a língua antiga. Sei só algumas coisas.
É uma história de amor, em uma época de guerra. Um
homem e uma mulher se esconderam aqui, nesta mesma
caverna, quando a destruição do mundo começou.
- Destruição?
- É o que diz, Via. Eles moravam aqui perto e ouviram
explosões. Havia notícias de uma guerra que envolvia o
mundo inteiro.
- O mundo destruído? Mas ele está aqui, perfeito. O que
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aconteceu com eles?
- Passaram aqui três dias, lembrando cada minuto de
suas vidas e cantando. Ele escrevia tudo o que lembravam e
guardava nos potes.
Como eles, nós passamos três dias nesta caverna. Lendo
as vidas de pessoas que aqui estiveram em outra Era,
conversando sobre o mundo, sobre nós, e comendo as plantas
que o mar nos trazia.
O gosto do tempo enche estas paredes úmidas e cada
palavra escrita, naquela língua ancestral, parece estar impressa na caverna. Aqui há um pedaço do mundo que eu e
você não conhecemos.
O mundo havia acabado, então ...
Nas terras profundas, acreditava-se que nós
descendíamos da raça que vencera uma grande guerra, que
envolveu bilhões de pessoas. Mas não se falava que o mundo
havia sido destruído ... E nós éramos tão poucos! Onde
estariam os bilhões derrotados?
No terceiro dia, o mar começa a invadir violentamente
a caverna. Envolvidos, como estamos, não percebemos a fúria
com que ele lutava para guardar aquele segredo. O mar veio,
e tomou de assalto a caverna. As saídas estão, agora, fechadas,
e nós recuamos até uma parede em que um visgo inexplicável
nos prende.
- O mar vai nos engolir, Walah.
- Como aconteceu com o homem e a mulher daquela
história.
- Mas nós não vamos deixar nada para os outros, como
eles fizeram. Ninguém vai saber que estivemos aqui.
- Ah! Via. Alguém vai saber. O tempo anda a favor da
história, e não contra ela.
Sentamos e cantamos as músicas que aprendemos na
infância até o mar tomar conta de tudo e nos envolver como
se a caverna fosse um útero, grávido de eternidade.
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Permaneço na insônia, enquanto o frágil equilíbrio do
seu sono se rompe. Você acorda, como se nascesse novamente
...
- Que sonho estranho!
Você, então, se faz silêncio. E contempla.
- O mar tomava conta de tudo ... tudo ... Eu e você
estávamos morrendo, sei lá – nascendo de novo ... Mas era
outra época.
- Fique calma! Por mais real que pareça, foi só um
sonho.
Não conseguimos dormir mais.
- Ligue a TV. Pode estar passando alguma coisa
interessante.
- Eu ligo, e o noticiário diz que o mundo acabou. Está
em guerra. O fim de tudo que construímos, o quase.
As explosões começam e agora estão perto ... Nosso
tempo é pouco.
Muito pouco.
Os próximos três dias sem dormir serão nossa
Eternidade ...
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MUITO ALÉM DE MIM MESMO
Não fazia o menor sentido. Tudo o que eu sentia era uma
extrema confusão como se tentasse, inutilmente, formar palavras em uma sopa de letrinhas. Fazia poucos minutos que
minha visão começara a ficar turva e confusa.
À minha volta, movimentos de vultos indefinidos compunham um balé sem música. Distinguia apenas contornos,
como se uma redoma de algum material opaco me aprisionasse. Uma prisão sem grades, onde eu mesmo era meu carcereiro e meu caminho de fuga.
Mas era dentro de mim onde a maior guerra era travada. Os monstros que eu sepultara há tanto tempo que nem
podia me lembrar, procriavam, multiplicando-se em correntes de pesadelos. Dentro de mim, um mundo hostil tomava
forma.
Quando tentei levantar, percebi que o torpor atingira
minhas pernas — ou melhor, havia transformado meu sistema nervoso em um quebra-cabeça que não se encaixava. Não
conseguia me mover.
O grito que pensei ter dado não conseguiu chegar ao
mundo exterior. Apenas provocou a ira dos monstros que
cresciam em número e ferocidade dentro de mim. Nasceram
desertos intransponíveis e ruas envoltas em neblinas, cenários para os crimes que pretendia cometer contra mim mesmo.
Mais alguns minutos, senti que vários horizontes e dimensões desconhecidos estavam sendo cruzados. Eu viajava, enquanto a corrente sangüínea se tornava um rio de lava,
ou vários, percorrendo o meu organismo.
Experimentava sensações como quem prova sabores
exóticos. Imagens de velhos poemas, que li na infância, fundiam-se aos sons de vozes desconhecidas recitando.
Em seguida, senti que me desprendia do meu corro e
que já não havia limites. Não havia fronteiras. A redoma
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nebulosa que me envolvia, naquele momento, abrangia pedaços maiores do mundo. Pude entrar na mente de alguém
que passava e vasculhá-la, sem pudores. O desconhecido nem
sentiu que eu o devassava, mas eu senti o poder - o infinito
poder da onipresença, a marca da divindade.
Não havia mais sentido para sonhos ...
Todo absurdo, por mais louco que fosse, era possível —
era real.
Em duas horas, já me considerava eterno. Um fio tênue, prateado talvez, ainda me atava ao corpo — aquele pedaço de carne inerte, que me aprisionara por tantos anos, 35,
se não me engano
Não, definitivamente não! Deuses não se enganam. Foram 35 anos naquela casca, dando valor a ela, lutando para
permanecer vivo e são para estar a salvo de doenças, de vícios, de ladrões, da fome, da guerra e dos meus demônios mais
íntimos ...
Que sentido tinha tudo aquilo?
Que razão havia na Razão, quando a mente tinha funções ainda mais nobres e valiosas?
Eu viajava...
Na dimensão em que me encontrava eu podia fazer tudo
o que quisesse. Mas ainda tinha aquele vago fio prateado me
ligando às minhas prisões de antes. Mesmo assim, arrisquei
urna viagem muito mais ousada.
Em instantes, fundi-me a um computador, dos vários
que se encontravam na sala em que meu corpo inerte jazia.
De que valia explorar mentes humanas, tão presas aos seus
limites, quando um cérebro eletrônico, vivo e onisciente, já
não me era inexpugnável?
A fração de tempo que se seguiu foi suficiente para que
eu percorresse cada recanto daquele computador e dominasse cada uma de suas funções. Ele mesmo, com seus inúmeros enlaces de componentes eletrônicos, era apenas mais uma
conquista — fácil demais.
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Percebi que era pouco. Nada me prendia aquele planeta
imundo, de cidades poluídas, gente carrancuda e líderes demagogos decidindo destinos. Não havia longe ou perto, não
havia limite para aquele poder.
Parti, então, para visitar planetas distantes. Mais do que
isto , pude tocar o Sol, tornar-me um manto sobre ele e sugar sua energia, me alimentar dele. Tudo isso em instantes,
frações eternas do tempo.
Passei por Mercúrio e seu movimento apressado — que
já não me parecia tão enigmático. Se ele era o Deus da velocidade, eu podia ir mais rápido. Vênus, novamente a Terra,
Marte e uma penca de asteróides ... Todos um a um, prestando reverência a mim. E depois Júpiter, que me parecia pequeno.
Quantas vezes ouvi falarem sobre a gravidade absurda
daquele planeta. Mas ele nada podia sobre mim. Mais adiante, Saturno e seus anéis me esperavam. Poderia colocá-los —
os anéis — em meus dedos. Acho que um Deus faria isso...
- Tenho o poder absoluto! — pensava eu naquela
microfração de segundo que levei para sair do sistema solar
e chegar a Veja ... Então era a você, “estrelinha”, que meu
Sol devia reverência. Pois transforme -se em uma anã, uma
anã branca. Venha para as minhas mãos, “estrelinha”! Poderia transformá-la em pó, se quisesse, mas serei benevolente.
O poder sem limites era glorioso, mas ainda assim cansativo. Precisava mais. Podia ser mais do que Deus... No entanto, o fio prateado ainda teimava em prender-me àquela
casca, inerte, entorpecida — confortavelmente entorpecida
em uma cama rodeada por meia dúzia de cientistas que se
achavam deuses.
Mas nada me impedia de cortá-lo, de romper de uma
vez por todas qualquer laço. Afinal, nem três horas haviam
se passado e eu já estava nos limites da Galáxia.
— É, corpo ... já não preciso do você!
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— Sinais vitais enfraquecendo, doutor.
— Nós o estamos perdendo. Vamos tentar a desfibrilação
novamente Atenção! Cinco, quatro, três, dois ... Agora!
— Negativo. Não responde mais aos estímulos.
Batimentos zero.
— Perdemos a pressão! Desfibrilar mais uma vez!
— Não adianta, Kriller. Ele não resistiu. Cheguei a pensar que seria diferente...
— Até agora ninguém tinha resistido por três horas à
Droga de Ampliação da Mente.
— Sinceramente, Kriller, a DAM talvez seja muito forte.
Não sei se o ser humano está preparado para usar 100% de
seu potencial mental ...
— Talvez não, Richard. Talvez não ...
Pouco mais de pequenos átimos, eu me expandia, como
um coração em constante diástole.
Havia me fundido ao Universo.
Mas eu sabia que podia mais, muito mais...

39

William Mendonça

AZUL
— A última colina!
Agora você deu para adivinhar, Set? Nossos instrumentos estão loucos com esta radiação absurda.
— Eu sei o que estou dizendo. E isto basta...
Ele sabia.
Não havia como duvidar de Set quando ele partia para
afirmações incisivas. Elas eram sinais de tempestades na alma
indecifrável de nosso navegador. Varias vezes esta habilidade havia tirado nossa nave ou mesmo nossa equipe em missões de terra, de grandes apuros.
Após a última colina — fim de urna quase interminável
sucessão de elevações — estávamos frente a frente com o que
parecia ser um núcleo de vida em Solius 3. Era espantoso ver
aquela espécie de oásis em meio a um inferno radioativo como
há muito tempo não encontrávamos
Mesmo na nave, nossos instrumentos haviam enlouquecido. Pensamos que fosse um sistema de defesa, mas era apenas efeito da destruição radioativa que havia caído sobre aquele antes belo planeta.
— Este planeta foi catalogado como um dos mais propícios à vida e já recebeu colônias no inicio de nossa expansão
espacial.
— Sabemos disso, Rama - argumentei - mas não é isto
que estamos vendo. Está tudo tão ... vazio.
— Tomara que nem todos os dados estejam incorretos.
Na última visita feita por nosso povo, quando foi criada uma
colônia aqui em Solius 3, os nativos eram rudimentares, mas
pacíficos — e queriam aprender.
Rama fazia uma pesquisa histórica sobre os planetas da
Rota Branca, caminho utilizado por nossos antepassados para
colonizar a galáxia. Seu ar sempre jovial a tornava uma
menina entre velhos senhores carrancudos. Eu inclusive.
Na verdade, eu nem era tão velho assim. Apenas me tor-
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nei um observador — silencioso e normalmente sem brilho.
Fui escalado, acredito, por meus conhecimentos sobre sistemas como o de Solius, mas, tenho certeza , não por ser alguém especial.
O mesmo, tenho a impressão, acontecia com nosso comandante, um oficial estelar que sempre teve uma vida neutra — em semitons. Em toda a nossa exploração de Solius 3,
Set era quem nos guiava e, realmente, comandava o grupo.
O capitão Artol permanecia evasivo e desinteressado. Nem
mesmo a ausência de tudo o que nossos antepassados presenciaram há poucos mil anos parecia incomodá-lo.
— Vazio...
— O que foi, comandante?
— Nada não, Rama... Diga, o que você acha que existe
naquele povoado?
— Se é que se trata realmente de um povoado... Espero
que haja vida!
— Já estou cansada deste deserto radioativo!
— Então imagine o que devem pensar os moradores daqui...
O portal do povoado estava escancarado. Tremi quando
a voz de Set ecoou sem resposta por um tempo terrivelmente
longo. Parecia que estávamos em uma caixa de milhares de
lados, onde o mínimo som ecoava como um trovão. Nossos
passos pela cidadela não pareciam de apenas quatro pessoas
— era como se um exército entrasse furiosamente no local.
Aparentemente, não havia o menor sentido para aqueles prédios enormes e desabitados. Todos em um tom amarelado, resultado da poeira do deserto.
A chegada àquele lugar vazio havia mexido um pouco
com cada um de nós. O comandante, quebrando nossas normas de segurança, abaixou-se para tocar o solo. Com aquela
forte radiação, até nossos trajes poderiam não resistir ao contato com o solo.
O deserto que percorremos desde o ponto de desembarque penetrava aquilo que deveria ter sido um povoado. Solius
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3, então, estava realmente morto...
— O que foi, Set?
— Eu senti vida! Foi o que me guiou até aqui. Não pode
estar tudo morto.
Saindo completamente de sua calma habitual, o comandante Artol pegou um pouco daquela poeira radioativa — que
deveria ter abrigado um imenso jardim em outras eras — e
atirou sobre Set.
— Quer prova maior do que esta, navegador? O que poderia resistir a uma radiação como esta?
— Almas!
— Conversa! Você perdeu a sanidade!
— E você parece que perdeu o controle, Artol ...
O já velho Artol, famoso por sua aparente apatia, havia,
finalmente, perdido a calma. Agora estava atônito.
— Acho que este deserto me enerva...
— A todos nós, comandante — disse Rama, tentando esfriar os ânimos — mas temos que cumprir os procedimentos.
— Tem razão! Vamos investigar.
Cada um partiu para sua busca particular. Rama procurava indícios históricos, documentos de qualquer espécie.
Eu fazia um paralelo entre aquele mundo antes verde e vivo
com sua morte radioativa. O comandante queria respostas
para algumas perguntas íntimas, que não se atrevia a revelar.
Set observava.
Permaneceu parado no centro do povoado, sentindo os
sinais, como gostava de definir seus momentos de ausência.
— Quem são vocês?
De onde eu estava, Set parecia falar sozinho.., mas ele
sempre viu e sentiu mais do que nós.
— O que houve com seu mundo?
— Morte ... Tudo corroído ... Cascas vazias ... Ecos ...
— Há quanto tempo?
— Já não sabemos. Não estamos mais no seu plano de
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existência. Agora somos como ventos. ..
— Pelos deuses! Solius 3 era um dos mundos mais cheios de vida neste lado da galáxia!
— O que é Solius 3?
— É como chamamos seu planeta. — Por que vocês me
chamaram?
— Queremos reconstruir nossas vidas, nossa espécie.
Aqui ou em outro lugar qualquer.
— Mas vocês são espíritos...
— Precisamos de corpos. Dois, apenas ... É o suficiente
para que nossa espécie, nossas memórias e a história de nosso povo sobrevivam. Mas vocês têm que concordar com isso.
Não queremos, nem podemos, tomar seus corpos.
Set parou sua conversa insólita com os espectros do povoado. Olhou para o céu sem nuvens e abriu os braços.
Rama chegou desolada.
— Há tão poucos vestígios! Os prédios estão vazios. Quase
tudo que não era concreto virou pó.
Set permanecia calado e contemplativo. A noite caía
como uma cortina de estrelas. Um manto de mistérios, cada
vez mais desconhecidos.
Eu estava exausto. Não demorei muito a dormir. O comandante deixou Set como guarda e também adormeceu.
A noite, como um rio, nos levava para longe...
— Rama, eles precisam de nós.
— Eles quem, Set?
— Os habitantes de Solius 3. Seus espíritos precisam de
corpos para continuar a evolução.
— Não há mais nada aqui, Set. É loucura! A radiação
deve ter afetado os seus miolos.
— Não, não! É verdade. São espíritos que precisam
encarnar.
— E nossos espíritos. Onde ficarão? Vamos perambular
neste planeta morto?
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— Não! Podemos voltar para nosso planeta, encarnar
em algum novo ser. Talvez até mesmo nos filhos que eles
terão. Viver tudo, cada momento de nossas vidas de novo.
Imagine só!
— Pelos deuses!
— É só você querer, Rama. Uma aventura em outra vida.
— E deixar de lado meu corpo...
Acordei sobressaltado, emergindo de um sonho estranho. Olhei para o lado e vi uma luz envolvendo Rama e Set.
Eles tinham as mãos dadas e estavam em silêncio.
Não entendi. Pensei que o sonho ainda me dominava e
lutei para acordar. Set falou de um jeito estranho.
— Está completo.
— Um corpo! Deus, que sensação maravilhosa!
— Rama. Este agora é o seu nome...
— Você é Set... São mais bonitos que nossos antigos
nomes.
— Vamos recomeçar em outro lugar, até podermos voltar a este deserto que já foi nossa casa.
— Será uma longa viagem.
— Muito obrigado! Vocês dois nos devolveram a vida.
Agora Set falava novamente com o nada, no mesmo tom
estranho.
— Estaremos juntos de você. A vida fora do corpo é...
estranha ...
— Ver outra mulher no meu corpo tão ...
— Absurdo!
— É! Um fascinante absurdo...
Na nave, em nossa saída de órbita, Set e Rama continuavam estranhos. Convenci-me de que não havia sonhado.
Algo que eu não entendia acontecera naquela noite.
Olhando pelas escotilhas, os dois conversavam, abraçados como velhos namorados — coisa que nunca haviam feito.
— Agora podemos ter filhos, Set.
— É. Pelo menos dois, para abrigarem nossos amigos —
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que nos emprestaram os corpos e os nomes.
Ficaram em silêncio por alguns instantes, como se buscassem palavras.
— Tão bonito! Um planeta assim, cercado de estrelas ...
— Nossa velha casa, Rama, que estamos deixando ...
— E que, apesar de tudo, ainda é Azul!
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ESQUINA PARA O PARAÍSO
Hoje percorro trilhas — sou viajante, “off-road”, busco
caminhos diferentes, desconhecidos. Lias nem sempre fui
assim. Já trilhei ruas cheias de gente, cidades megalômanas
que haviam se tornado organismos com vida própria, com
veias onde sangue impuro circulava incessantemente e artérias pulsando.
Era apenas um dos muitos na paranóia, sem sabor exatamente quem ou o que eu era, na verdade. Não me dava
conta do ritmo em que as coisas iam até o dia em que vi o
primeiro amanhacer em minha vida. Urna tarefa difícil naquela época — quanto tempo faz? Talvez 15 anos perceber o
que acontecia sobre nós.
Minha cidade, que durante todo o século anterior não
passara de uma província interiorana em um país subdesenvolvido, se transformara em um labirinto de concreto, titânio
e vidros blindados. Era urna tendência que ficou marcada
nos fins do século XXI e tornara — se urna realidade no século seguinte - prédios altos, apinhados de gente e com todas
as mais modernas medidas de segurança. A vida era dirigida
ao trabalho, para evitar os distúrbios que quase destruíram o
mundo há pouco mais de um século.
As crianças nasciam, cresciam, tornavam-se jovens trabalhando para as infinitas frentes de obras governamentais,
casavarn, tinham filhos, adoeciam pela radiação emanada
das usinas termonucleares e morriam sem verem o Sol nascer ou saírem de suas cidades natais. Quando muito, a luz do
Sol penetrava na hora em que este estava a pino, por poucos
momentos. Para muitos, esse era um motivo de curiosidade
e tristeza.
Como criança, porém, não fui dos mais curiosos — e,
ainda na adolescência, me investi no sistema, como minerador
no subsolo da cidade, escavando a partir dos velhos túneis do
metrô. Minha vida era uma rotina mas tinha suas curiosidades.
Por exemplo, as várias coincidências que me ligavam a
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Samantha, que nascera quase no mesmo momento que eu,
no mesmo centro de procriação. Não que isso fosse incomum
em um mundo onde se esbarravam mais de 45 bilhões de
pessoas. Mas Sammy sempre esteve ligada a mim, de alguma forma , trabalhando inclusive no mesmo lugar.
Seu pai, desenhista de máquinas como o meu, morreu
em escapamento de gás na fábrica em que trabalhava, horas
depois de meu pai ter sido esmagado por um transporte de
gás que se desgovernou na rua 3.107, Ala Sul. As tragédias
fizeram com que nossas mães, abaladas, decidissem pelo suicídio institucional — pedindo para morrer nos carrocéis
centrifugadores do Governo e nos deixando como mão-deobra para a mineradora. Com isso, garantiriam nosso sustento e uma atividade produtiva.
Só então Sammy e eu nos conhecemos e constatamos
todas essas coincidências. E nossas vidas não se desligaram
até que ela sumisse durante uma escavação, entrando em
um túnel abandonado.
— Atenção! Grupo de escavadores perdido nos dutos. Os
seguintes voluntários farão parte do grupo de busca: A/7.348,
A/9.200, D/5.661, K/8.3 30 e V/6.614.
Nunca entendi como voluntários podiam ser escolhidos,
mas entrei no grupo — o último da lista. Foi bom, porque
não ficaria tranqüilo sem saber o destino de Sammy. Naquela época, amigos eram raridade, e eu tinha uma.
Os dutos desconhecidos foram abandonados por mais
de 50 anos, desde que um líquido corrosivo passou a percorrêlos, inexplicavelmente, destruindo os trilhos do metrô. Este
era o grande perigo para Sammy e os outros escavadores perdidos, e para nós.
Não sei quanto andamos, ou quanto tempo se passou
até encontrarmos a primeira bifurcação. Ainda não encontráramos o tal líquido. Caol, o minerador de patente que nos
comandava (e já nem precisava do um número) decidiu nos
dividir.
— Vamos adotar o procedimento padrão. Temos que
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encontrar os mineradores perdidos de qualquer jeito. A cada
bifurcação vamos nos dividir. Ao encontrarem qualquer sinal da equipe perdida, usem seus sinalizadores. Vou pela esquerda com A/9.200 e V/6.6l4.
Lina, ou A/9.200, era uma jovem baixinha e rechonchuda, sempre simpática mas extremamente medrosa. Aquela
aventura devia ser um verdadeiro suplício para ela. Depois
de mais alguns momentos naqueles dutos, ela não resistiu e
sussurrou.
— Müller, não consigo entender. Nós somos escavadores
comuns que nunca estivemos nestes dutos ...
— Ninguém esteve, Lina... Se dermos sorte, não nos perderemos, nem seremos corroídos por aquele líquido de que
falam.
— Você animador!
— O que vocês estão conversando?
Havíamos quebrado o protocolo. Missões como aquela
não podiam ter conversas paralelas.
— Senhor — respondi — estamos sob tensão e não pudemos controlar a fala.
— Compreendo, V/6.614. Aliás, qual o seu nome?
— Müller, senhor.
— Sim, Müller, acho que podemos conversar — afinal
quem vai nos ouvir além de nós mesmos.
— Ah! Que alivio, senhor! — Lina já não controlava seu
medo.
— Você não tem muito o tipo de escavadora, não é,
moça?
— Foi a única coisa que pude fazer para sobreviver.
— Tempos difíceis, estes...
Só paramos para descansar no próximo entroncamento. Não tínhamos cronômetros. Lá em cima, na cidade, podia ser dia ou noite, que não saberíamos. E havia, naquele
momento, um problema ainda maior: quatro caminhos para
três pessoas.
Depois de pensar, calado, por um bom tempo, Caol en-
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controu urna alternativa.
— Vocês irão em frente. Escolham suas trilhas. Eu vou
voltar e trazer mais um voluntário para o grupo. Qualquer
problema, voltem e sigam meu rastro iônico até a base.
Não havia o que discutir. Lina tremia e eu tinha a certeza de que, na primeira oportunidade, ela seguiria o rastro de
Caol até a base com alguma desculpa. Era compreensível.
Eu mesmo só me mantinha calmo porque precisava encontrar Samrny, e ela estava eu um daqueles dutos.
— Vou por este aqui! — sentenciei — Encontro você na
esquina para o paraíso!
Era uma gíria. Significava que, em algum lugar, nós
voltaríamos a nos ver. Não sei qual rumo Lina tomou porque entrei no duto antes mesmo que ela ou Caol tomassem
seus caminhos. Pelo tanto que andamos, já devíamos estar
perto dos limites da cidade, a não ser que estivéssemos andando em círculos ...
Enquanto andava, o cansaço destruía minhas resistências, sem ver qualquer sinal de líquido corrosivo, ou de
Sammy. Comecei a acreditar que aquela história de líquido
fora uma forma de manter as pessoas longe daquele lugar,
por algum motivo. O ar já não estava quase irrespirável como
antes, permitindo que eu tirasse a máscara por um longo tempo.
Mais alguns e passos e senti cheiros que não conhecia.
Uma brisa estranha cruzava o duto, tocando meu corpo sem
cerimônias. Mas não havia luz — portanto não achei que estivesse chegando ao exterior.
Mas estava. Logo à frente uma tênue luz invadia o duto,
onde uma porta de ferro, escancarada, indicava o fim do túnel. A luz das estrelas, as mesmas que conseguia vislumbrar
durante as noites em que a cortina de fumaça que encobria a
cidade parecia diminuir. Eram tantas e de tão diferentes tamanhos que fiquei confuso. Parei encostado ao portal, que
quase esbarrava em um barranco de uns cinco metros de altura. Queria ver mais e escalei a parede de pedra sem gran-
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des dificuldades. No alto encontrei uma extensão plana, sem
qualquer prédio, que nunca imaginei existir no mundo. Às
minhas costas, a megalópole parecia pequena.
Deitei-me no chão e vi um cobertor de estrelas me tocar
e um semicírculo luminoso chamado lua, quase chegando
ao limite da cidade. Não pude contá-las. Esquecera o cansaço e só sentia o confortável abraço da terra e do céu.
— Müller! Você também veio...
Ergui os olhos e vi aquele rosto tão conhecido ao meu
lado. Estava ainda mais bonito, envolto em estrelas, e seus
cabelos tinham um alo de luz natural.
— Vim atrás de você ... Mais uma das nossas coincidências. Obrigado pelo presente, Sammy! Nunca pensei que o
céu fosse assim...
— É tão bonito fora da cidade. Não pude voltar depois de
chegar aqui.
— Não encontrei nenhum líquido corrosivo nos dutos.
— Nem eu!
— Talvez tenha sido uma história inventada para impedir que saíssemos da cidade. Quem iria querer viver naquele
pesadelo com tudo isto para si?
— Encontramos o paraíso, Müller!
Eu tinha que concordar.
— Deite aqui comigo e as estrelas, Sammy.
Ela deitou e me abraçou. De repente percebemos um
mundo além de nossa limitada rotina, que sempre esteve ali,
a nossa espera. E nos encontramos de outra forma, desarmados dos nossos problemas e preocupações, e precisando
compartilhar aquele sentimento de êxtase.
— Posso sentir seu perfume aqui, essa brisa leve e pura
... não sei se há algo mais do que isso na vida.
— Há sim, Müller. Algo que nunca fizemos.
— Nunca...
Sam deitou-se sobre meu corpo e senti o calor que me
invadia. As carícias, que nunca ousamos ou pensamos em
fazer, eram naturais naquele momento, naquele cenário. Seu
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corpo foi o primeiro e único com o qual me compartilhei — e
o mesmo acontecia com ela. As coincidências só poderiam
nos levar a isto e não havia o que temer. Éramos uma parte
do outro.
Quando uma onda de prazer extremo percorreu meu
corpo, sacudiu meu espírito e invadiu Samantha, senti que
ela desfalecia, feliz, sobre mim — a pele satisfeita com o toque de outra pele, tão familiar.
Abri os olhos e vi o sol preenchendo o horizonte, sua luz
tornando o céu aos poucos.
— Sam, olhe! Como o amanhecer lindo!
Ela não disse nada ... Apenas chorou, silenciosamente,
abraçada com força e ainda sentindo minha pulsação dentro
de si.
Descobri que o mundo tem trilhas infinitas, onde nunca
nos perdemos pois há sempre outro caminho a seguir ...
— Müller, você não para de escrever nesses cadernos Com
tantos caminhos e viagens pela frente...
— Já viajamos tanto juntos, Sam, dentro e fora de nós
mesmos, só estou fazendo os mapas dessas viagens.
— Você não toma jeito, sonhador! Mesmo sendo quase
sua gêmea, de vez em quando me perco em suas trilhas...
— Mas eu sempre te encontro, na esquina para o paraíso.
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DR. TEMPESTADE
Era um amanhecer sem brilho. Não havia pássaros.
Chovia há tanto tempo, sem qualquer estio por menor
que fosse, que todas as religiões do mundo oravam pela
salvação do “novo dilúvio”, esperando uma suposta arca.
Balela! Puro embuste!
A Ciência sabia o que era. Balões meteorológicos e
satélites de última geração, aliados, trabalhavam sem parar,
recolhendo dados. Logo descobririam a causa de tudo, a
origem ... A Ciência sempre sabia.
Ah! É claro, havia também a imprensa, enchendo de
idiotices e suposições típicas dos bares mais sujos páginas e
mais páginas de edições matutinas.
Qualquer lugarejo onde a chuva parava, por um minuto
ou dois, tornava-se o centro do mundo, atraindo mais
câmaras que a coroação do sucessor de Elizabeth II.
Foi quando o estio chegou à minha vila – encravada no
sopé de uma montanha, ou quase, com dois mil metros de
altura e dois milhões de anos, pelo menos. Eu estava na
varanda, assobiando uma canção antiga, já que não havia
condições de trabalho em minha repartição e todos recebemos
férias coletivas.
Foi repentino.
Ninguém notou seu início, mas o tempo pareceu parar
junto com a chuva. Nico, o entregador de jornais, parou em
minha porta com um ar de assombro.
- Senhor Jules, a chuva parou! Acho que já são cinco
minutos de estio ...
- Mais ou menos isso. Quem diria ... Terei que me
apressar, Nico. Vêm aí os jornalistas.
- Aquela corja!
- Ah, meu caro, eles apenas têm um emprego. Pode não
ser um dos mais honestos do mundo, mas é só um emprego
que, aliás, sustenta o seu.
- Odeio entregar jornais!
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Desfilando no único carro oficial da cidade, o prefeito
Saint-Claire passava pelas ruas, indo e vindo, como se fosse
uma brincadeira de criança. Posso afirmar que, pior do que
os jornalistas e os malditos religiosos, somente a podridão
dos políticos! A demagogia de Saint-Claire me enoja. A quem
ele pensa que engana, com sua pose de salvador?
- Olá, Jules. Tudo OK em sua casa?
Era provocação. Ele sempre soube o quanto abomino
aquela voz estudada de político. “Olá, Jules” uma ova! Sou
um cidadão, e não tenho o direito de ficar em minha própria
varanda!?
- Melhor sem a sua presença, prefeito!
- Sempre mal humorado, heim, Jules? Sorria, pelo
menos a chuva passou!
- Então, por que não aproveita, Saint-Claire, e vai com
ela logo de uma vez?
Percebi que havia abalado aquela casca de bom moço.
Então, afinal de contas, o prefeito não era completamente
oco ... Bom saber que ainda corre sangue naquelas veias.
- Fique com sua varanda imunda, Jules! Não sei porque
perco meu tempo com você, quando tenho outros
contribuintes a ver ...
- Eleitores, Saint-Claire, eleitores!
Pouco a pouco, as ruas começaram a se encher de
gente. Tive um pensamento cruel; seria cômico se o dilúvio
voltasse, naquele momento, e os pegasse desprevenidos.
Mas não voltaria ...
Depois de uma hora de estio, minha vila já entrara para
o Guiness Book, com o recorde de tempo sem chuva no ano
de 2.007. Nada mal para o fim do mundo ...
Ainda faltavam os jornalistas, é claro. Compreensível,
já que descobrir aquele pedaço de nada em que moro não é
tarefa das mais fáceis.
A primeira equipe, do Canal 8, chegou às pressas em
um carro da década passada. Uma repórter de cabelos curtos,
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espetados e pintados de um tom azulado, desceu meio
atordoada. Quem diria que eu veria uma equipe do 8 em
minha vila!
Atrás da repórter, um bando de equipamentos,
carregados por meia dúzia de homens, aportou na rua central. Minha casa, logo em frente, tinha uma vista privilegiada
do balé desengonçado da equipe.
- Vamos, vamos! Registre tudo, Permé. Quero as
melhores imagens. Vamos entrar ao vivo em 20 segundos.
Ela comandava a equipe. Era a evolução dos tempos.
Deu uma leve ajeitada no cabelo, sem perder tempo.
- Falamos ao vivo da vila na França onde o dilúvio
parece ter parado. Já há uma hora e treze minutos,
exatamente, o céu está limpo sobre a cidade, sem qualquer
sinal de chuva. Depois de, em todos os 129 dias já decorridos
no ano com chuva ininterrupta em todo o mundo, este é o
maior período de estiagem. Resta saber porque a natureza
escolheu este lugar, virtualmente o fim do mundo, para
abençoar. Marie Breson, direto de Avant-Garde, para o Canal 8 e rede mundial.
Ironia. Sempre achei que fosse ironia. Um nome
moderno para uma vila que mal havia saído da Idade Média.
Isto até agora ...
- Bom dia!
Depois de um político, uma jornalista. É, meu dia não
estava começando bem, definitivamente.
- Bom dia, senhorita!
- O senhor estava aqui quando a chuva parou, não é
mesmo?
- Ah, sem dúvida! Foi como um ataque cardíaco
fulminante. Mal pude perceber. Venha até a varanda, por
favor.
- Obrigada!
Ela subiu lentamente os poucos degraus que separavam
meu pequeno mundo da rua. É! Algumas coisas não
mudavam nem com milênios. As mulheres ainda têm o
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mesmo andar sinuoso e sentam-se como se plumas
amortecessem o toque sobre as cadeiras.
- Senhor ...
- Jules. Jules D’Nantes.
- Sim, senhor Jules. Em breve vão chegar outras equipes
de TV. O mundo quer notícias.
- O mundo quer é pão, se me permite dizer. Só vocês,
jornalistas, se alimentam de noticias. Mas isto não vem ao
caso. Sobre o que quer conversar, senhorita.
- O senhor tem alguma idéia sobre o que ocasionou este
estio aqui em Avant-Garde?
- Claro! Eu mesmo ...
- Como!?
- Eu o programei há vários dias, assim como programei
esses 129 dias de chuva.
Sabia que sua primeira reação seria uma gargalhada e
a completa incredulidade. Jornalistas, afinal, sempre
cometem erros de julgamento.
- Deus, que loucura! Encontrar um louco, viciado em
em alguma droga pesada, aqui neste buraco! Não, porque só
pode ser uma alucinação química o que o senhor está dizendo!
Francamente ...
- Pois não é.
- E então quem realmente é o senhor? Deus?
- Não, minha cara. Eu sou a Ciência!
Reconheço – foi forte demais minha afirmação para
uma repórter mediana da capital, que acha que já viu tudo
na vida quando apenas disfarçou sua cegueira com a soberba.
Afinal, estávamos no fim do mundo – lugar que escolhi para
casa exatamente por isso.
- Espere um pouco, senhor Jules, esta conversa é
realmente séria?
- Não se espante, senhorita. Você será a primeira a
conhecer meu experimento e não me importo que saia
naquela estúpida TV em que você trabalha.
- Experimento!?
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- Exatamente.
Guiei a repórter e sua corte de câmeras e técnicos ao
porão de minha casa, um amplo abrigo que possuía três vezes
a área construída da superfície. Minha máquina ali estava,
junto com uma série de computadores, uma mesa para
estudos e uma cama. Várias noites dormi ali mesmo, após
estudar exaustivamente.
- Nossa! Como é grande isto aqui! Quem olha lá de cima
nem faz idéia ...
- Construí este subterrâneo para abrigar minha
máquina. Ela criou este clima artificial chuvoso no mundo e
o estio sobre minha cidade.
- Uma máquina? Mas isto é loucura.
- Para mentes medianas como a sua pode ser. A Ciência
está acima de toda esta mediocridade. Só ela mostra o
verdadeiro caminho. Veja! Esta pequena máquina pode
mudar o clima em qualquer parte do mundo, através de
impulsos elétricos que fazem pequenas nuvens multiplicaremse ao infinito. Ela controla a natureza. Ela é Deus! E eu, mais
ainda, sou o pai de Deus – a Ciência!
- Quer dizer que o cataclisma que está transformando
2007 em um dos piores anos da história nasceu neste porão?
- Não. Nasceu em minha mente.
- Mas por que? Ela podia ser usada no combate às secas,
para acabar com a miséria de milhões de pessoas ...
- Para quê? Para políticos, como esta raça que infesta o
mundo, tirarem proveito? Para que vocês vendam jornais ou
anúncios na TV e ganhem mais dinheiro? Ou para que os
religiosos do mundo inteiro queiram me excomungar ou
jogar-me na fogueira por ter alterado os desígnios do Deus
deles? Ah, estou acima disto! Eu tenho domínio do que faço.
Diga-me um lugar, qualquer lugar no mundo, onde a chuva
deve parar, e eu o farei. Mas não deixarei ninguém tirar
proveito da Ciência.
Para deleite da vizinhança, uma infinidade de
jornalistas, com carros enormes e até helicópteros, chegaram
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à cidade para entrevistar o Dr. Tempestade, como fui chamado
pela imprensa a partir daquele dia. (Apelido idiota este ...)
Os mais céticos pediram provas.
- Faça parar de chover em Londres!
- Seu pequeno rato! Quer que sua família possa sair de
casa e ver o Sol, para variar, não é? Pois farei a sua vontade,
jornalista!
Uma rápida programação nos computadores e, em
minutos, uma clareira entre as nuvens surgiu exatamente
sobre Londres. Ah! Como é gostoso passar a perna na
natureza! Mas isto causa inveja. Um dos inúmeros repórteres
que recebi era, na verdade, um agente americano de uma
daquelas casas de espionagem. É incrível como eles parecem
estar em todos os lugares!
- Doutor, diga-me, qual a sensação de ter o mundo nas
mãos?
- Não penso sobre isso ... o mundo não vale este esforço.
- Pois terá muito tempo para isso!
Em um movimento rápido, o agente dominou-me com
golpes de alguma arte marcial com a qual eu não estava
familiarizado. Fui algemado e conduzido à seção de segurança
da ONU – e tive que ouvir todos aqueles políticos idiotas.
Sempre preferi a morte a isso ...
E eles atenderam meu desejo. Cá estou, a poucos
minutos da execução na cadeira elétrica. É glorioso! Morrerei
pela Ciência, e não por Deus. Uma máquina de matar, que
maravilhoso invento!
- Senhor, compadece-te desta alma ...
- Ah! Não, um padre!? Deus não tem nada a ver com
isso, seu cretino! Eu morro nas mãos da Ciência, da
eletricidade! Deixe-me ir para as mãos do “meu” Deus em
paz! Acabem logo com isso!
Tão rápido ... Mal pude sentir.
Bem, agora vamos ver o que há do outro lado! ...
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SOBRE O TEMPO
Não pensava sobre o tempo – não cultivava o passado
ou tentava vislumbrar o futuro. Orgulhava-se de seu
pragmatismo, de sua visão exata do presente. Não tinha
crença nem ideologia.
Era um homem moderno.
Na infância, Ben sonhava – aprendera música, e queria
tornar-se guitarrista. Abastado, um filho de classe média
americana que, um dia, cursaria Harward ou acabaria
fazendo música, Ben sequer pensava sobre isso.
Adulto, tornou-se W. Benjamim, corretor da bolsa, que
disfarçava o stress em doses de whisky e vivia sozinho porque
não queria compromisso.
Era um eremita moderno, isolado em seu ceticismo.
Sua maior diversão nas folgas da bolsa era assistir a um
velho seriado de TV, que povoara sua infância de sonhos e
que, naquela época, mais de 25 anos depois, ainda era
transmitido. Gravara os episódios. Decorara o texto inicial,
que falava sobre explorar novos mundos, ir audaciosamente
onde ninguém jamais esteve.
Ben até chegou a pensar em fazer algo assim, grandioso,
salvando o mundo, o universo, em situações críticas. Cogitou
até mesmo em entrar para a NASA – quem sabe, com o projeto
de exploração de Marte e instalação de bases para dali a 10
anos, houvesse algo de importante naquela profissão ...
Mas W. Benjamim desistira de tudo. Menos do seriado,
indo sempre em frente sem saber o que encontrar.
Era um homem do Século XX. Faltavam poucos anos
para o Terceiro Milênio e ele já alcançara a tão sonhada
estabilidade financeira, e era praticamente imune a qualquer
crise.
Saindo da bolsa, em um dia de neblina e baixa
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temperatura, entrou em um dos incontáveis cinemas de sua
cidade. Há quanto tempo não fazia isso nem podia dizer –
afinal, para que pensar no passado?
As luzes ainda estavam acesas e na tela corriam os
créditos finais do filme em sua sessão anterior. Pôde ler os
nomes, muitos deles conhecidos, de pessoas que povoaram
sua imaginação e viu na ampla sala dezenas de rostos, a
maioria jovens que nem haviam nascido quando a série
estreou na TV e nem se cogitava a sua ida para o cinema.
Agora, porém, havia se tornado uma bem sucedida série
cinematográfica, com a mesma tripulação e o mesmo clima
mágico do qual Ben tanto gostava e W. Benjamim ainda
cultivava.
Os tripulantes, na tela, estavam velhos. A nave, de tantas
viagens, já parecia obsoleta perto de outra. O tempo tinha
seus efeitos, cobrava seus tributos sem cerimônia – e não se
importava a quem. W. Benjamim, no entanto, não discutia o
curso natural das coisas, tampouco achava essa questão
relevante.
Primeiro viu o inimigo – o mesmo contra quem o
próprio W. Benjamim ainda lutava diariamente, na frente
da TV – praticamente destruído. E a mesma tripulação,
cansada, ir para um encontro de paz.
Com que direito eles acabaram com a guerra?
Com que direito eles subvertiam a ordem de toda a sua
vida, de seus sonhos?
Com qual poder divino o Tempo se intrometia naquele
resto de sonho que ainda mantinha?
Teve uma esperança. O imperador inimigo morto –
mais uma batalha à vista, o capitão e seu fiel amigo médico
capturados e julgados.
Ah! Seria aquela a chance. O Tempo não tinha poderes
sobre o que estava predestinado. Suas mãos, frias, juntavamse constantemente, em gestos nervosos de quem está à beira
de um portão estelar pela primeira vez.
Até mesmo no filme havia gente que pensava como W.
Benjamim. A Frota não podia acabar, o Tempo não podia
condenar aqueles homens, de três séculos no futuro, a um

59

William Mendonça

fim como o de todos os outros.
Roendo as unhas, encolhido na poltrona, W. Benjamim
viu a nave inimiga – agora sua amiga, por lutar para manter
o universo como antes – ser destruída por duas: a velha nave
de tantas batalhas e outra mais moderna. Achou covardia,
mas ainda havia a chance de um último ato de guerra, a
manutenção do conflito, da tensão, da história que não podia morrer.
Mas aqueles que W. Benjamim queria salvar lutavam a
favor do Tempo – queriam paz e descanso. Aqueles que eram
seus únicos ídolos em uma vida estruturada, lutavam contra
ele, e venceram novamente. Venceram, mas se entregaram
ao tempo como cordeiros que deixam de lutar.
W. Benjamim ouviu aquelas palavras – “última viagem
com esta tripulação, sob meu comando” – relutou em
acreditar que a nave que o ligava há 25 anos ou mais no
passado, quando ainda tinha sonhos, entrava em um ponto
de luz para nunca mais voltar.
Um arrepio lhe percorreu o corpo e sentiu que chorava
copiosamente quando a última assinatura, do agora
aposentado capitão, tomava a tela.
Levantou-se sentindo as pernas tremerem. Queria
contar à sua mãe que um menino da escola lhe roubara a
merenda. Chorava, ainda.
Quando deixou para trás o cinema, já não se reconhecia
como W. Benjamim ...
Ben, mesmo garoto cheio de sonhos de tantos anos atrás,
nascera de novo. E tinha todo um futuro pela frente – uma
verdadeira Terra Desconhecida.
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OKADA
Bastou uma rápida olhada para suas próprias mãos, para
que Okada notasse a transformação começando.
Não! Outra vez, não!
Olhou em volta e percebeu que o momento não podia
ser pior – em plena Avenida Central, cercado de gente por
todos os lados. E dessa vez, tudo estava acontecendo muito
rápido – um turbilhão de pensamentos e informações
desconexas tomou conta de sua mente.
Logo, dezenas de pessoas estavam à sua volta, com
olhares horrorizados, tentando compreender a cena. Okada
pensou em correr, e chegou a caminhar em direção ao prédio
da Biblioteca, onde trabalhava, mas os passos não obedeciam
seu comando.
Quando caiu no asfalto da avenida, Okada já não estava
mais no controle de si mesmo.
- Okada! Okada! Pode me ouvir?
Ele podia, mas a confusão mental não ajudava muito.
Quanto tempo havia passado? Okada abriu os olhos e a luz
de uma tocha, criando sombras bailarinas nas paredes,
pareceu uma alucinação.
Os grandes olhos negros da jovem que estava de pé, ao
seu lado, repentinamente tomaram conta da paisagem.
- Okada!
- Desculpe ... é que ainda estou meio confuso ...
- Não há problema ...
- Quanto tempo faz que ...?
- Doze dias, desde o incidente – mas não se preocupe,
tudo foi contornado. – A voz da jovem era suave e transmitia
confiança. Okada ergueu as mãos e constatou que a forma
humana havia voltado. As pernas também deram sinal de
vida. Talvez pudesse levantar. Quando tentou se erguer, uma
tontura terrível tomou conta de sua cabeça. Tudo rodava.
- Não tente se levantar ainda. Seu corpo está sofrendo
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os efeitos da transformação, e não deve responder de forma
eficiente aos estímulos.
- Mais doze dias na cama?
- Não, não – só mais algumas horas. – disse a jovem,
abrindo um sorriso.
Nesse tempo, Okada soube dos transtornos que sua
inesperada transformação causou à comunidade e, é claro, à
imprensa – um flagelo da humanidade que Okada e seus
semelhantes não compreendiam muito bem.
A notícia de que um pacato funcionário da Biblioteca
Pública de São Paulo tinha sofrido uma estranha mutação,
transformando-se em uma besta mitológica que foi
classificada como uma espécie de dragão, foi manchete de
jornais, rádios, televisões. Por sorte, nenhum fotógrafo ou
cinegrafista amador conseguiu flagrar a mutação, antes que
a equipe de resgate, liderada pela geneticistas Lílian Woods,
colocasse o estranho ser, ainda desacordado e em fase de
transformação, em um lugar seguro.
Estavam agora a centenas de quilômetros da metrópole
onde tudo tinha acontecido. Como não houve fotos ou
filmagem, o episódio foi tomado como mais um degrau na
histeria urbana. Okada foi levado para uma cabana, na
Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso – onde boa parte
dos remanescentes da colônia encontrara abrigo. A própria
Lílian Woods, uma das colaboradoras humanas da
comunidade, cuidara de Okada nos últimos dias.
Refeito, ele caminhou até a entrada da cabana, apoiado
por Lílian, e pôde rever a paisagem deslumbrante da Chapada
– uma vastidão verde no coração da América do Sul
- Sabe, não venho aqui desde a infância. É bom rever o
lugar onde nascemos ...
- Um lugar lindo! – disse Lílian, com os olhos brilhando.
O tempo, para as duas espécies, era muito diferente. Os
humanos, mesmo com a utilização das ervas do local, viviam
algumas dezenas de anos, já os Dragões – como acabaram
sendo chamados – mediam seu tempo às centenas. Chegaram

62

Viajante Noturno

ali, naquele lugar, mais de três mil anos antes – e alguns dos
viajantes originais ainda estavam vivos, comandando os
destinos da comunidade.
Okada já fazia parte da terceira geração. Nascera na
Chapada, há quase oitocentos anos – muito antes da
civilização humana a que Lílian pertence tocasse aquelas
terras. Em sua infância, Okada pôde viver como um dragão,
sem riscos, pois o lugar era seguro. Hoje, assumir sua forma
original seria assinar uma sentença de morte – como ocorreu
em outros pontos do mundo, ao longo dos últimos séculos.
Poucos humanos eram receptivos. Lílian Woods também
nascera ali, na Chapada, filha de pesquisadores ingleses, que
buscavam a origem mitológica dos dragões. Na Chapada,
James e Marsha Woods confirmaram suas teorias, com um
dado a mais – os dragões não eram naturais da Terra ou
guardiões das coisas de deuses ou demônios – eram uma
espécie alienígena, que partiu de seu planeta para colonizar
uma lua desabitada, mas que acabou na Terra, já povoada
por uma espécie inteligente, porém decididamente hostil.
- Não entendo porque é tão difícil que nossas espécies
convivam sem conflitos – disse Lílian, enquanto catava folhas
na varanda.
Okada, observando o cenário majestoso da Chapada,
pensou por alguns instantes. Ele mesmo sonhara em ver as
espécies reunidas, e seu trabalho junto aos humanos, em
quatro “vidas” humanas diferentes, fez com que entendesse
melhor aquela gente.
- Às vezes penso assim ... Mas sempre lembro dos versos
do mestre japonês de quem herdei o nome.
- Taoshi Okada, já li muitos dos poemas que ele escreveu
...
- Certa vez, mestre Okada teve um embate intelectual
com um de nós, cada um de um lado de um lago. Quem
vencesse, atravessaria o lago primeiro. O mestre disse:
“Água clara, vejo
do homem, reflexo em dragão;
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dragão, vejo o homem”.
- E ele venceu o desafio ...
- Porque viu no reflexo do homem a natureza da fera, e
no reflexo do dragão a civilização. O dragão dessa história
era o meu pai, que prometeu honrar o poeta com o nome de
seu filho.
Lílian deu-se conta de que Okada, mesmo sendo jovem
para um dragão, tinha centenas de anos de experiência, várias
vidas entre as pessoas, coisas que para ela eram impensáveis.
Aquele jovem, de traços orientais, era como o velho mestre
de quem herdara o nome – maduro e ponderado.
Depois da transformação traumática que tinha passado,
Okada teria mais 40 ou 50 anos de vida naquela forma
humana, uma vida normal humana – com seu
envelhecimento, o trabalho, a rotina. Em dado momento,
deveria recolher-se à comunidade para uma nova
transformação. Seriam ainda dezenas delas até a morte
definitiva de Okada, o dragão.
- Não sei o que houve de errado desta vez, Lílian. Talvez
eu esteja doente. Eu deveria ter pressentido a hora da
transformação, e com grande antecedência. Sempre foi assim,
mas nas duas últimas vezes aconteceu de surpresa –
comentou Okada, ainda preocupado com as circunstâncias
em que ocorrera sua metamorfose.
Lílian Woods não respondeu de pronto. Ela mesma não
tinha certeza sobre o que acontecera com Okada. Relatos
como o dele não eram incomuns, e geralmente ocorriam
quando o metabolismo do dragão já estava desgastado com
a série de metamorfoses. Nesses casos, a morte estava
próxima, e o membro da comunidade escolhia o seu destino
– viver como um dragão, ou cumprir seus últimos anos na
forma humana.
Okada ainda era jovem, e seu metabolismo não deveria
estar ressentido com as transformações. A médica – que, para
os padrões humanos, poderia ser chamada de bruxa, pelo uso
que fazia de uma série de poções milenares herdadas da
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tradição dos dragões – fizera alguns exames e utilizou seu
laboratório, em São Paulo, para analisar o caso.
- Acho que seria bom para você ficar um pouco aqui,
na comunidade, para recuperar as energias, entrar em
contato com a natureza novamente. A vida urbana é quase
intolerável ... – comentou Lílian.
A alguns metros ao longe, os dois avistaram um grupo
que seguia a trilha discreta, entre o verde da paisagem. Eram
três pessoas, que pareciam não ter pressa, observando o
caminho.
- Temos visitas! – Lílian levantou-se e apressou-se em
pôr um bule com água no fogo, para um infalível chá. “Bebida
de dragão”, pensou, lembrando o uso constante que a espécie
fazia do líquido para equilibrar suas energias.
Okada, que estava se recuperando bem, lutava apenas
contra um torpor ocasional e dores nas pernas. Levantou-se
e olhou as figuras que cresciam no horizonte. Logo percebeu
um rosto familiar.
- Zammerlin! Meu irmão!
Ainda longe, o ancião que caminhava com certa
dificuldade, percebeu a euforia de Okada. Nesta atual
passagem pela forma humana, os dois irmãos pouco tinham
se falado. Zammerlin, apesar de mais novo como dragão,
ainda teria mais alguns anos naquela forma humana, que já
passava dos 60 anos. O paradoxo do irmão mais novo que,
na verdade, parecia avô do mais velho, ocorriam de tempos
em tempos, mas sempre causava estranheza.
- Vai com calma, Okada! Você tem que parar de dar
trabalho pra gente! – disse Zammerlin, quando já estava mais
perto.
- Pensei que a família não me conhecesse mais. Duas
semanas aqui e ninguém veio me ver! – devolveu Okada, no
jogo de ironia que era quase um passatempo entre a
comunidade.
- Ora, não reclame ... Você está jovem, com uma bela
moça cuidando das suas asas, enquanto eu fico carregando
essa massa velha de ossos aqui!
Lílian, na porta da cabana, riu do encontro. Conhecia
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muito bem Zammerlin, que fora seu mestre na medicina dos
dragões, e era um grande amigo de seus pais. Há mais de
quinhentos anos, o irmão mais novo de Okada vivia naquelas
terras, pesquisando plantas, escrevendo livros de fitoterapia
e botânica – um velho sábio para os humanos, mas um jovem
cientista para sua espécie.
Com ele vinham Aratê, um índio goiano que em toda a
sua vida foi guardião do segredo dos dragões em sua tribo, e
Henriete, líder espiritual da comunidade – uma das poucas
remanescentes do grupo que chegou à Terra milênios antes.
Seu aspecto era de uma jovem senhora, com menos de
quarenta anos. Ela sim estivera algumas vezes na cabana,
quando Okada estava inconsciente.
Quando Okada e Zammerlin se abraçaram, foi como se
o tempo parasse. Seres que se acostumaram a viver sob outra
forma, para viver naquele planeta, por um instante pareciam
ter recuperado o brilho mítico dos dragões – seu poder sobre
o fogo e os ventos, as asas que permitiam viajar por
continentes, a sabedoria avassaladora que tornava tudo
simples, como um grão de arroz.
- Eu te invejo, irmão! Com este corpo de vinte anos, eu
estaria escalando o paredão da Chapada, e não arrastando a
cauda pelo caminho.
- No mês passado eu parecia um daqueles mestres
japoneses de karatê, dos filmes, a barba longa, rugas em todo
o rosto ... respondeu Okada, na mesma medida.
- Fiquei preocupado, Okada ...
- Agora está tudo bem!
- Você lembra de Saíma Henriete, não é?
- Claro! – Okada apressou-se em fazer a reverência que
cabia na ocasião, afinal era uma visita ilustre – Grato pela
visita, Saíma!
- Vejo que você está realmente melhor. O fogo dos deuses
voltou aos seus olhos. A doutora Lílian fez um ótimo trabalho!
– todos concordaram. – Este é Aratê, guardião do segredo!
- Fique à vontade, guardião. Venham! O chá é para
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todos.
Na cabana, o tempo passou como o tempo dos dragões.
Horas de animada conversa pareciam minutos. Histórias de
tantas existências que não se podia contar foram abertas sobre
a mesa. A mistura de ervas nativas do chá deu à cabana um
aroma suave, como uma brisa no fim da tarde, trazendo a
chuva.
Okada soube que seu irmão mais novo, nascido em
terras dinamarquesas – mas que em seus primeiros anos
mudou-se para a Chapada numa migração forçada pela
caçada aos dragões na Europa – tinha descoberto que o efeito
da poluição nas grandes cidades sobre a sua espécie podia se
tornar devastador, nos próximos anos.
- É pior do que uma caçada! Será a morte de muitos, de
quem não quiser voltar aos lugares de poder.
- Tão sério assim? – perguntou Okada, pensativo.
- Essa parafernália de gases tóxicos, produtos químicos,
lixo industrial e tudo mais, enlouquece o nosso metabolismo.
Vai nos matar antes de matá-los! Tenho pesquisado e
recolhido ervas e cristais por aqui. Outros fazem o mesmo
trabalho na Europa, na Ásia, em todos os lugares. O
diagnóstico é sempre o mesmo – disse Zammerlin, sem
esconder que o assunto era grave.
- E quanto tempo até esses efeitos? – perguntou Lílian.
- Arrisco a dizer que em uma geração humana. Mesmo
na forma humana, não poderemos viver nas grandes cidades.
E vamos precisar proteger refúgios, como a Chapada, a todo
o custo, para não termos que fugir deste planeta – sabe-se lá
como!
O momento de silêncio que se seguiu deu a exata medida
da apreensão de todos. Aratê entoou uma oração indígena
ao deus do fogo, enquanto a última rodada de chá era servida.
Saíma Henrite levantou-se, decretando o fim da visita.
Em momento nenhum deixou de parecer preocupada, e fez
questão de alertar Okada.
- Continue aqui se recuperando. Não há pressa para que
você volte à civilização humana. Outro de nós já assumiu
suas pesquisas. Descanse, até segunda ordem.
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- Sim, Saíma!
Nas despedidas, Zammerlin chorou. Raramente os
dragões choravam, e Okada notou que seu irmão, mesmo
depois do reencontro, estava triste.
- Vamos nos ver de novo, Zammerlin. Vou ficar aqui
um bom tempo, eu acho.
- Sei que vai, irmão.
No abraço, a noite já se fazia notar, com o brilho de
vaga-lumes entre a vegetação. Estranhamente, Zammerlin
parecia mais velho do que quando chegou, e a visita terminou
em tom de melancolia, não de festa ...
Nos três dias seguintes, Okada se readaptou
perfeitamente ao corpo humano, semelhante aos que já havia
possuído por tantas vezes. A vida simples na cabana e a
companhia agradável de Lílian levaram para muito longe as
preocupações urbanas, no longo tempo em que trabalhou
como arquivista entre os humanos.
Quando acordou, naquela manhã, o sol mal tinha se
erguido no horizonte. Foi até a varanda e procurou sinais de
civilização. Não havia qualquer construção na vastidão verde
e a cabana quase se perdia, em tanta beleza. Somente a trilhas
que levava até a cidade mais próxima podia ser distinguida
na paisagem.
Okada não conseguiu deixar de pensar em quanto tempo
passou recolhendo informações sobre a civilização humana,
ajudando outros de sua espécie a se adaptarem, que quase
perdera a identidade com seu lugar, e deixara de lado sua
paixão pela mineralogia. Talvez agora fosse a sua vez de
recuperar o tempo perdido ...
Estava tão mergulhado nos próprios pensamentos, que
não percebeu que alguém chegava pela trilha, a passos
apressados. Quando notou, Aratê estava bem próximo à cabana, com uma expressão cansada, como se a caminhada
estivesse além de suas forças. Okada foi cordial ao recebê-lo.
- Aratê, guardião do segredo!
- Mestre Okada, bom dia! – fez uma reverência,
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apressado – Desculpe a hora, mas recebemos à noite uma
entrega para a doutora Lílian, que parecia urgente.
Lílian apareceu na porta da cabana, alertada pela visita
de Aratê. Por um momento, Okada pareceu ver nela uma
figura lendária – um pássaro de olhos brilhantes e asas longas,
branco, tomando conta dos mistérios da Chapada. A beleza
natural da médica, que sempre parecia parte daquela
paisagem exuberante, fez com que Okada se perdesse em
pensamentos.
No tempo mais lento dos dragões, Okada fazia de um
simples minuto uma pequena eternidade, repleta de histórias
que viu e ouviu por tantos anos. Lembrou-se de dragões, em
tempos longínquos, que preferiram assumir definitivamente
a forma humana, e a morte rápida que isso representava,
para viver uma paixão com alguém da outra espécie.
Nunca esse desejo passara pela sua cabeça. Okada era
prático, e sempre vivera para o estudo. Nos curtos períodos
em que voltava à forma original, vivera namoros intensos
que, no entanto, não resultaram em filhos. A vida errante
que levava não permitia que criasse afeições muito profundas.
Na forma humana, os namoros também eram rápidos – mas,
então, sem chance de procriar, pois a mutação deixava-o
temporariamente estéril. Somente a opção definitiva pela
forma humana permitiria uma vida humana plena e fértil.
Okada congelou aquele momento, como se a vida
pudesse parar. Notou os traços indígenas de Aratê, que
dominaram aquelas terras por centenas de anos, antes da
chegada dos conquistadores europeus. “Pena que nem todos
os povos nos aceitem como o dele”, pensou. Em todo o tempo
dos dragões na Chapada e em outros pontos do país, sempre
houve apoio dos índios e a troca de informações médicas entre os povos. O guardião do segredo conhecia a língua dos
dragões, entendia sua escrita e transmitia o conhecimento
aos demais. Era um posto honrado que Aratê recebera de um
ancestral.
Num rápido movimento, que ninguém poderia perceber,
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Okada aproximou-se de Lílian e notou quanta admiração
nutria por aquela jovem, que salvara sua vida e o segredo da
espécie. Vários dias de cuidados, sem um momento de
desânimo ou tristeza – ela não cobrara de Okada qualquer
coisa em troca. “Esses olhos podiam ser minha última visão
na vida, e a vida já valeria à pena”, pensou.
- Bom dia, doutora! – a voz de Aratê tirou Okada do
seu mar de pensamentos – Essa entrega chegou ontem à
noite de São Paulo. Parece urgente!
- Obrigado, Aratê! – Lílian pegou a caixa e hesitou
alguns instantes. A tradição mandava que ela oferecesse um
chá ao visitante, mas o próprio Aratê pôs-se apressadamente
no caminho de volta, despedindo-se com um aceno.
- Okada notou o logotipo do laboratório Woods, o
mesmo que estava nos blocos onde Lílian fazia anotações.
“Meus exames”, pensou.
A médica ainda olhou o horizonte, distinguindo as novas cores da manhã. Quem vivia ali aprendia logo cedo o
quanto observar a vastidão verde acalmava o espírito.
- Devem ser os resultados dos seus exames, Okada –
disse ela, sem entrar em detalhes. Colocou a caixa sobre a
mesa e foi preparar um chá. Okada tentou controlar a
ansiedade, e evitou questionar o porquê da demora em abrir
a caixa.
O chá pareceu mais lento que o habitual. Lílian estava
pensativa, segurando a xícara sem pressa em beber.
- Estou com uma dúvida incomodando, que não me
deixa ficar tranqüila – disse a médica, quebrando o silêncio
que já parecia longo demais.
- Já sei, não sabe quando vai abrir o pacote! – falou
Okada, afoito ...
- Não, não ... Qualquer que seja o resultado não fará
diferença.
- E o que é, então?
- É que desde criança eu ouvi histórias sobre as restrições
no relacionamento entre nós e os dragões. Minha mãe dizia
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que, talvez, fosse melhor não saber que a pessoa de quem se
gosta é um dragão ...
Parou alguns instantes e saboreou lentamente mais um
gole de chá. Aquele olhar que acordara Okada para essa nova
vida parecia ainda mais brilhante.
- Eu não entendia bem do que ela estava falando até
encontrar você – disse Lílian, tentando escolher as palavras.
– Mas, agora, eu queria ter vivido ao seu lado todas as
centenas de anos que você viveu ou, pelo menos, viver os
anos da vida que ainda terei.
Ela ergueu os olhos, e Okada não sabia o que dizer.
Sentia o mesmo, e Lílian não saía mais de seus sonhos, de
seus pensamentos.
- Se eu não soubesse quem você é, poderia viver ao seu
lado até a minha morte, e um dia você voltaria à forma original, e seguiria seu tempo ... Mas meu coração não conseguiu
evitar.
- O meu também não! – Okada tomou as mãos de
Lílian, que já não segurava o choro. – Eu trocaria tudo o que
tive até agora, as vidas e viagens, tudo, por ficar com você o
tempo que me resta. Eu nunca amei na vida, nem pensei que
fosse possível, mas você ...
Em mais um momento, o tempo pareceu parar, como
o tempo dos dragões. A pequena cabana no meio do verde
transformou-se, como que por encanto, no único centro de
vida em toda a Galáxia. O primeiro beijo parou o universo,
com a força de uma nova dimensão surgindo naquele pequeno
planeta.
Dentro de Okada, a natureza apaixonada dos dragões
explodiu, revelando cores e sons que nunca vira antes.
Repentinamente, um vento morno invadiu a cabana e fez a
vegetação em volta transformar-se em um turbilhão de luz.
Lílian, que temeu pela reação de Okada e chegou a
pensar que não seria correspondida, se entregou ao carinho,
à energia da primeira vez.
O tempo de amor pareceu se estender por dias – mesmo
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sob a forma humana, o espírito dos dragões sabia dominar
os caminhos do tempo e tornar cada momento eterno. No
auge das carícias, Lílian sentiu-se tomada por calafrios, e
poderia jurar ter viajado por eras e estrelas.
Okada sentiu que qualquer sacrifício valeria a pena por
aquele momento, e tantos outros que viriam.
Já era noite quando Lílian, depois de um banho de
ervas, aliás um dos pontos altos de se viver na Chapada,
lembrou da caixa com o resultado dos exames. Okada ainda
dormia, com uma expressão serena. Talvez o seu mundo
desmoronasse com o conteúdo daquela caixa – talvez não.
Lílian avaliou se seria melhor deixar tudo aquilo para
depois, e fazer daquele dia feliz um tempo sem fim para os
dois, mas concluiu que não seria justo, não só com Okada,
mas com toda a sua espécie. “Tantas diferenças entre nós
...”, pensou.
Abriu a caixa e o resultado temido logo mostrou ser
verdadeiro: Okada era a primeira vítima confirmada da
síndrome urbana que, mais dia menos dia, afastaria todos os
de sua espécie das grandes metrópoles humanas. O
metabolismo de Okada fora alterado por radicais livres e o
diagnóstico era sombrio – esta seria sua última metamorfose
e a morte não viria em milhares de anos, mas em algumas
dezenas – talvez uma vida humana.
É claro que haveria uma chance – as pesquisas para
reverter os efeitos da síndrome iriam continuar, e Zammerlin
era muito competente. Outros como ele, e colaboradores
humanos, trabalhavam contra o tempo. Mas Lílian não
conseguiu deixar de pensar no que seria, de uma hora para
outra, perder a eternidade.
Quando Okada despertou, era noite alta. Procurou por
Lílian na pequena cabana e deduziu que ela estivesse vendo
a Lua, na varanda. A sensação de amar e ser amado mostrava
o mundo sob novas cores a Okada – uma beleza que o levava
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a admirar tudo. Foi a primeira vez, naquele tempo, em que
notou o bonsai tão bem cuidado, que Lílian mantinha
próximo à pequena janela para os fundos. Na verdade, apenas
nessa momento Okada percebeu que estava há dias vivendo
na casa de Lílian, na Chapada – o local pertencia à família
da médica, desde a chegada de seus pais ao local, muitos anos
antes.
O retrato de James e Marsha Woods também estava lá,
em molduras rústicas feitas com madeiras nativas. Cristais
de vários tipos estavam dispostos em uma pequena arca,
numa ordem que não parecia aleatória. Em cada detalhe,
um pouco da personalidade de Lílian se destacava, o que só
agora Okada conseguia registrar. “Que engraçado – demorei
tanto para perceber essas coisas”, pensou Okada, enquanto
caminhava até a varanda.
- Por que você não me convidou para ver a Lua? – disse
ele, enquanto abraçava Lílian – Você esteve chorando!?
Lílian não respondeu. Beijou Okada longamente,
sentindo que poderia adiar a conversa sobre a doença. Mas
não podia ...
- O que foi, Lílian? Alguma coisa que eu fiz, ou disse?
- Não, de jeito nenhum ... Você é a melhor coisa que
aconteceu na minha vida! – Okada abriu um sorriso, mas
Lílian continuava tensa – É que eu tenho uma notícia
delicada para te dar, e preciso ser a médica de novo ... E você
meu paciente.
- Uma coisa não precisa interferir na outra. Já percebi
que é algo sério ... – Okada sentou-se e milhares de
alternativas passaram pela sua cabeça. A pior delas, por
incrível que pareça, não seria a morte, mas sim não poder
mais viver aquela incrível história de amor. Para isso ele não
estaria preparado.
- É que eu recebi os seus exames, e a suspeita que eu e
seu irmão tínhamos a respeito da sua metamorfose repentina
foi confirmada: você está com a síndrome do stress urbano,
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aquela que a gente estava comentando noutro dia. É o
primeiro caso confirmado.
- Quer dizer que ... eu vou morrer, não é mesmo?
- Não agora, nem amanhã ... Você terá toda essa vida
na forma humana! Mas, se não encontrarmos uma cura para
isso, esses serão seus últimos anos, sim ...
Okada olhou a Lua, imponente, cheia, estéril em seu
solo mas aparentemente tão cheia de vida para a Terra. Um
astro cinzento e poeirento, com o brilho emprestado do Sol.
De repente, sentiu-se assim também e procurou forças para
não mergulhar num sentimento de pena sobre si mesmo.
Poderia viver mais cinqüenta anos. Até mais! Tempo para
lutar pela cura ...
- Pode ser minha última viagem, Lílian ... – Okada olhou
aqueles grandes olhos negros que mudaram sua vida, e viu
que estava, finalmente, começando a viver de verdade. – Eu
só preciso saber se você vem comigo!
- Sempre, amor, sempre!
O casamento da doutora Lílian Woods com o
mineralogista e poeta ocasional Taoshi Okada trouxe o senhor
e a senhora Woods da Austrália, onde estava auxiliando um
grupo de dragões preso em um grande incêndio florestal.
Muito da cultura e do que construíram por milênios naquelas
terras estava sendo destruído pelo fogo. O sotaque britânico
era leve, pois os dois comunicavam-se em várias línguas e
dialetos, inclusive com os dragões em sua forma original.
Quando James Woods encontrou Okada, quase pôde
ver o pujante dragão jovem que se ocultava naquela forma –
ele sempre tinha esses insights, e levava esses primeiros
encontros muito a sério. No aperto de mão, nenhuma
palavra, apenas a troca de energia.
Soube que você preferiu viver o tempo que lhe resta
definitivamente na forma humana, e não voltar mais à sua
exuberância de dragão, para viver com Lílian.
Sim, senhor. – Okada estava um pouco intimidado.
Realmente poderia viver seus últimos anos como dragão, se
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quisesse, forçando a metamorfose agora, mas a idéia nem
lhe passou pela cabeça.
Então minha filha escolheu a pessoa certa. Sejam felizes,
filho! – O abraço selou a aprovação da família Woods ao
amor entre Lílian e Okada. Marsha Woods concluiu.
Mas ele também escolheu a pessoas certa, James. Se há
alguém nesse mundo capaz de descobrir a cura para esta
doença, é Lílian. Vocês verão!
Okada lembrou-se de tudo o que tinha vivido em pouco
mais de um mês – de um velho bibliotecário nissei,
trabalhando em São Paulo, ao jovem finalmente apaixonado,
após centenas de anos. À sua volta, amigos novos e antigos,
a paisagem da Chapada dos Guimarães, seu irmão Zammerlin
– “de volta à casa”, pensou. Lílian, entre os convidados, feliz
como uma criança, era como um presente – aquele que
Okada esperou pela vida inteira.
- A cura virá sim, senhora Woods, mas para os outros
que sofrerem desta doença. Eu já fiz a minha escolha: ser
um homem comum, ao lado de quem amo. – deu um beijo
na sogra e abriu um largo sorriso, como se quisesse iluminar
o mundo. – Sinceramente, eu nunca estive melhor em toda
a minha vida!
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