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Apresentação 
 
Aventuras particulares no mundo das palavras.  
 
Aventura essa que foi executada em um tempo de quase isolamento. A 
casa ficava vazia de de manhã até início da noite, eu ainda não trabalhava 
e minha faculdade estava em período de greve... 
 
Mas certamente que eu não podia deixar minha mente ocupada apenas 
com jogos para computador e programas de televisão. Pus a escrever esses 
contos nos entremeios em que escrevia “O Centro”. 
 
Inspirado por romances como “O Cemitério”, “Pesadelos e Paisagens No-
turnas”, “Tripulação de Esqueletos” e outros, todos de Stephen King, a 
grande maioria dos contos aqui tem toques de terror. Mas também pas-
seiam pelo romance, pela ficção científica em assuntos diversos, que espe-
ro divertir a quem for ler. 
 
Sem mais, deixo vocês passearem pelo fantástico mundo do imaginário. 
São nove contos, alguns publicados no blog, outros inéditos. Divirtam-
se. 

 
O Autor 
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Origem 
 
Não era muito o que havia ali no início. Mas era tudo. Tudo o 

que sempre existiu, vagava por toda parte. Fazendo, refazendo. Aperfei-
çoando. Coisas realmente vivas, sem voz, sem corpo, mas vivas. A essên-
cia de tudo, no pouco que havia ali. 

No meio de tudo que é demais, existe um excesso. A coisa que 
prejudica. O mal inerente àquilo que não nos faz falta, mas que teimo-
samente queremos.  

A ele fora dado o nome de Ômega. As outras criaturas, sem rosto 
ou tato, chamavam-se Alfas, Betas, Gamas, Deltas... 

Tudo o que veio a acontecer no espaço reservado ao tudo inicial, 
ocorreu por haver, inconscientemente, emoções. E sentimentos não fa-
zem parte destes seres etéreos. Suas idéias imutáveis não eram abaladas 
por sentimentos. Existiriam como deveriam existir. 

Mas e se houvesse como dar às criações formas específicas? Delica-
dezas que provém das emoções? Por que não? Passou a achar Ômega. 

Era assim que tudo podia dar terrivelmente errado, disse-lhe Omi-
cron. Nada que é regido por emoções é exato. Emoções deturpam julga-
mentos, adiam veredictos e amenizam a mão do executor. 

Ainda assim, Ômega queria testar a sua teoria e seu instinto lhe di-
zia. 

Mesmo distante, Alfa percebia o que Ômega já sentia. Era perigo-
so, mas nem tanto. Ele fora o último a ter qualquer permissão de elaborar 
e cultivar qualquer forma nova. Assim seu estado apenas foi observado. 

 
Mas Ômega sabia que em algum lugar, sentimentos eram guarda-

dos. Em súplicas longas que duravam algumas eternidades ele pergunta-
va, vagando pelo todo, onde as encontrar. Eis que descobriu pistas de que 
havia sim, num ponto infinitesimal, guardado em algum lugar do espaço 
infinito, estava o segredo o qual ele queira alcançar. 
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O problema era que seus guardiões: Mi, Ni, Xi nunca foram vistos 
e se já foram, nunca foram dobrados a entregar o segredo dos sentimen-
tos. 

Ômega era obstinado. Isolado, marginalizado, mas permanecia 
obstinado. As razões que lhe tentavam impor não sustentavam mais seus 
alicerces. Os seres eternos que moldavam o infinito não entendiam a 
razão que regia os pensamentos de Ômega. Isso porque sua razão estava 
em conjunto com sentimentos, coisa que ele ainda não sabia. 

Angústia. 
Por que continuar a fazer o que já está feito, perguntava-se Ôme-

ga. Por que não nos é permitido algo que nos dê motivos para termos 
novas e melhores idéias? 

Prazer. 
Contentamento. 
Não busco utopias, pensava consigo, sei que o que busco é válido, 

dará resultados. Eu sou o diferente, o excesso que prejudica? O que é 
descartável mas que corre atrás de ser útil, incoerentemente? 

Até que ponto isto é verdade? 
 
Foi quando, vagando pelos pólos amorfos dos continentes inexis-

tentes, que Ômega viu Mi, Ni e Xi. Entre a tríade guardiã, o objeto de 
sua busca. 

O que poderiam querer os guardiões dos sentimentos em troca 
daquilo que protegem? Ômega sabia que teria uma chance apenas de 
poder conseguir o que por séculos da eternidade havia vagado a procurar. 

O que poderiam querer os guardiões? 
Não há meios ou razões, diziam eles através das vibrações retum-

bantes que brotavam de seus corpos infinitos, que nos afaste do que te-
mos que fazer! 

Digam-me, portanto, porque o fazem? Interrogou da mesma for-
ma retumbante, Ômega. Sei que guardam os sentimentos que dizem 
prejudiciais, mas como sabem, eles permaneceram na eternidade selados 
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atrás de vossas próprias proteções! Ou por algum acaso já houve quem os 
tivesse que não vocês? 

Ninguém. 
De onde, então, julgaram que é preciso tal proteção? 
Mi, Ni e Xi pensaram por quase toda forma de pensamento possí-

vel. Não havia resposta. Não há sensação sem tato. Não há cor sem luz. 
Não há razão sem conceitos. A menos que sejam razões erradas. 

Não há definição do que são sentimentos. Não há razão para achá-
los ameaçadores. 

Ainda assim, o primeiro a render-se ao o que são sentimentos foi 
Ômega. As prudências racionalistas dos guardiões os impediram se saber 
primeiro o que eram sentimentos. 

 
Ao tocar, e ser tocado pelo ponto infinito que continha os senti-

mentos, a criatura eterna uniu-se às sensações novas. 
O ponto infinitesimal encheu-se de coisas e conceitos e razões da 

criatura eterna e infinita. Tomou para si uma enorme força, força essa 
que explodiu toda a eternidade infinita contido nela. Ao redor tudo su-
miu. As outras criaturas da eternidade desapareceram. Apenas um infini-
to existe hoje. Um infinito que está separado do que é eterno. 

O que é infinito, hoje regressa ao infinito. O que é eterno, volta ao 
que é eterno. Passando eles por todas as etapas de sentir todos os senti-
mentos. 

Seria uma teimosia da razão o motivo de nos sacrificamos em sen-
tir o que são sentimentos? 
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A Árvore do Quintal 
 
Bruno adorava suas férias na casa de sua avó. Era uma casa grande 

num terreno fora da cidade. Era um lugar único. Uma área imensa onde 
ele, junto com os primos, divertia-se bastante. Mais ainda na árvore que 
havia no quintal bem próximo da casa. Passavam horas pendurados nos 
galhos da grande e velha árvore do quintal. 

Era de noite, ele já havia até começado a sonhar quando escutou 
um barulho na árvore lá fora. Do quarto escuro no segundo andar da 
casa, ele observava deitado na cama os galhos da arvore sacudirem. As 
folhas batiam na janela e depois paravam. 

Não era vento. 
Os galhos voltaram a sacudir novamente. Um, depois outro e ou-

tro. Como se algo se movesse nos galhos... 
Aquele vulto negro que apareceu entre os galhos lhe deu essa cer-

teza. Havia algo na árvore naquela noite. 
“Um macaco?” – pensou ele. 
É. Provavelmente era um macaco, ele concluiu. Levantou-se da 

cama e foi até perto da janela. Olhou pelo vidro e não viu mais nada 
entre os galhos. Só a arvore balançando com o vento e as estrelas bri-
lhando forte no céu. E, perdida entre os galhos, uma lua cheia que ilu-
minava todo o campo atrás da casa. 

Bruno abriu a janela. 
Sentiu o vento frio, quase cortante, da noite campestre às 2 da 

manhã. Encostou no parapeito, úmido de orvalho. O vento balançou 
uma folhinha que estava ao seu alcance. A paz daquela noite era incrível. 
Esticou a mão para tocar a folha. 

Quando a criatura irrompeu pela janela. Ficou em pé na moldura 
olhando Bruno que se estatelou no chão de susto. 

A criatura tinha dedos com garras sujas e enormes, grandes olhos 
amarelos, uma pele lisa e brilhante, esquelético, porém, com músculos 
aparentes, uma enorme cabeça com pequenos chifres e uma boca de onde 
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brotava dentes afiados e desaparelhados. Ela babava. Respirava forte, seu 
peito expandia-se e contraías-se juntamente com suas narinas. O rosto 
horrendo da criatura ficou encarando um Bruno lívido. 

De repente a coisa pulou dentro e sumiu nas sombras do quarto. 
Bruno, desesperado, sem fôlego nem para gritar, arrastou-se de costas 
para a beirada da cama, encostou-se nela e ali ficou escutando e vendo de 
relance a criatura passar veloz mente pelo teto, pelas paredes, mesmo no 
chão. Apenas o vulto e o barulho de garras raspando a madeira. 

De repente silêncio. 

Bruno respirava com muita dificuldade. O choro o afogava aper-
tado lhe a garganta. Se tivesse algum problema cardíaco já teria tido um 
infarto. Estava rubro. O rosto coberto por lágrimas. Soluçava baixinho 
quando de debaixo da cama onde se encostava os longos braços com 
garras afiadas surgiram, agarraram-no com força e puxaram-no para de-
baixo da cama. 

Nunca mais se teve notícia de Bruno. 
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A.S.Bb. 
 
 
O ano é 2042, (a.S.Bb). Ano passado, desenvolvemos em nosso 

Centro Avançado de Pesquisa de Física e Tecnologia (a CAPEFIT) uma 
Esfera de Posi-Neuitrinos. Anos de estudo sobre o que é a matéria negra 
deu nisso. Eu era chefe da área de pesquisa principal sobre esse assunto. 

Meu nome? Chamo-me Runofrae (leia |runoufrei|, sempre lêem 
errado meu nome...) tinha por volta de meus vinte e um vinte e dois anos 
de idade quando me formei em Física numa Universidade Federal. Uma 
instituição que tornou-se ponta em ensino da Física depois que entrei 
com esse projeto quando, então, pleiteava o Doutorado em outro país. A 
CAPEFIT já existia e tinha vários projetos de renome, mas o meu projeto 
era pioneiro no mundo inteiro. Responsabilidade? Talvez, pois a coisa era 
tão nova que qualquer coisa que eu dissesse seria válido com informação 
fidedigna. Ninguém tinha como contestar. Ao passo que se eu estivesse 
errado, poderia voltar a trás, eu nunca tive vergonha de assumir meus 
erros. Além disso, pensar sobre ter ou não a responsabilidade sobre algu-
ma coisa importante nos tira o foco do que realmente importa: fazer o 
que se tiver pra fazer, direito e bem feito. 

Agora em meu apartamento está uma garota linda. Chipou. (leia 
|txipô|, não é assim tão diferente...). Está se debulhando em lágrimas. Eu 
a amo. Mais do que tudo, a amo. Ela sabe muito bem disso. Por isso está 
aqui, sentada em minha cama. Seus olhos injetados ressaltam o verde de 
suas íris. Os cabelos dourados presos com um prendedor na base da nu-
ca. Prendedor este que está escorregando, quase soltando seus cabelos. Os 
cílios compridos fazem o contorno irresistível de seu olhar. As mãos deli-
cadas repousam entre suas pernas com os dedos cruzados. Ela está bastan-
te aflita. 

A boca rubra e convidativa na qual eu me perdi várias vezes, pede-
me desculpas faz alguns minutos. Eu já a perdoei, em absoluto. Eu a 
amo, já disse isso. Quem ama, perdoa com uma facilidade quase ingênua. 
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Só que eu ainda não disse isso a ela. Por isso ela permanece tão inquieta. 
Lacrimeja enquanto me olha. Encosto o rosto dela em meu peio ao me 
sentar do lado dela, ela me abraça e continua a chorar. Ainda me pergun-
ta se a perdoei. Será mesmo que ela precisa ouvir? E o que eu estou fa-
zendo é quase mórbido. Ela não pára de chorar e eu continuo impassível 
para ela. Deixo-a chorar sua culpa. 

Mas vocês talvez não a perdoassem. 
O que ela tem haver com toda aquela introdução que eu dei? So-

bre a Esfera de Posi-Neutrinos e tudo mais? Esse é o ponto. Se eu contas-
se, vocês talvez não a perdoariam como eu perdoei. 

Chipou trabalhava na Fundação de Ciências Aplicadas de Física e 
Química (FUCAFIQ – é tanta da sigla, mas nessas áreas de Ciências 
Exatas é sempre assim). Lá eles também tinham certa pesquisa nessa área, 
mas não chegavam nem a engatinhar no assunto. Acho que já captaram a 
mensagem... Nós já tínhamos um protótipo o Condensador e Contentor 
de Partículas quando eles ainda estudavam o que se tratava a matéria 
negra e as partículas de carga positiva pertencentes à matéria escura cós-
mica (o positrino, que fora descoberto com sendo a real matéria negra, já 
que o neutrino era mais onda do que partícula). 

 
Mas e por diabos, o que eu são esses trecos de nomes esquisitos? 

Bem. Todos os elementos da nossa natureza são formatos por partes 
infinitesimais de matéria: os átomos. Até aí nenhum mistério. Esses áto-
mos, quando combinados de diferentes formas formam determinada 
molécula. Esta molécula, por sua vez, une-se a outras moléculas e for-
mam a matéria que nós conhecemos. O cloreto de sódio, por exemplo, o 
nosso conhecido sal de cozinha tem sua fórmula como NaCl, ou seja, um 
átomo de Sódio e outro de Cloro, formando a molécula cloreto de sódio. 
As forças que mantém esses átomos unidos são denominados forças inte-
ratômicas, que são na verdade, forças eletromagnéticas. O mesmo com as 
moléculas formadas por esses átomos. É como se agente pegasse dois ímãs 
e os grudasse. Ali estão representados uma molécula (ou átomo) unido ao 
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outro. Assim, unindo vários ímãs, podemos formar uma figura. Assim 
são feitas as coisa em que tocamos.  

Incrível não é. Agora imagine que para formar estas folhas de pa-
pel que você segura são necessários milhões e milhões de átomos. Um 
número que representa quantos átomos existem em um mol (que é uma 
quantidade padrão na física e na química e representa a quantidade de 
certa partícula em certa substância) é o número de Avogrado, descoberto 
por um físico italiano, Amadeo Avogrado (1776-1856), e é  da ordem de 
6,022 x 1023 . Ou seja, 602.200.000.000.000.000.000.000 átomos num 
mol de uma substância qualquer. (Seis seguido de vinte e três zeros). Um 
mol pode ser usado para medir qualquer coisa, funciona quase como as 
dúzias. Mas duvido que se você chegasse numa padaria e pedisse um mol 
de ovos, você teria o que veio comprar. Primeiro, por que o atendente, 
dependendo de seu grau de instrução, não saberá o que é um mol. Se-
gundo que a padaria nunca terá tantos ovos assim... 

Poderíamos ir longe na explicação físico-quimica, mas acho que 
não vem ao caso. Se for necessário, aprofundar-me-ei no assunto que por 
ventura vier a aparecer. O fato é que já tínhamos em laboratório um mol 
de neutrinos e um mol de positrinos dentro de nosso CCP (só para lem-
brar: Condensador e Contentor de Partículas).  

Descobrimos que a energia gerada por essas substâncias, quando 
em colisão uma com a outra, eram quase infindáveis. Formamos então 
duas esferas. Uma composta de neutrinos e outra de positrinos. 

Rapidamente descobrimos que neutrinos não se mantinham uni-
dos. Gastava-se mais energia para mantê-los em um conjunto do que esse 
conjunto gerava em energia para nós. Simplesmente inviável. Já com os 
positrinos foi mais fácil. 

Você pode estar se perguntando: Por que?  
Os neutrinos não tem carga elétrica (daí o prefixo “neutr”, de neu-

tro) assim como os nêutrons no núcleo dos átomos que nós conhecemos. 
Como então um átomo pode ter nêutrons em seu núcleo e não se desfa-
zer? Existem outras duas cargas num mesmo átomo (as outras duas que 
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restaram, obviamente) uma positiva, o próton, e uma negativa, o elétron. 
O nêutron está lá “segurando” as cargas positivas que também estão no 
núcleo de um átomo, anulando sua ação repulsiva. Afinal, se colocarmos 
pólos iguais de dois imãs juntos, eles vão se repelir, isso acontece também 
em escala atômica. Os elétrons (sendo negativos) não “grudam” no nú-
cleo justamente pelo fato do nêutron neutralizar a ação positiva das car-
gas eletromagnéticas no núcleo. Os elétrons, não tendo outra opção por 
assim dizer, orbitam ao redor do núcleo. Além disso, eles, os elétrons, 
ficam muito afastados do núcleo. Para se ter idéia do tamanho da órbita 
de um átomo, imagine agora um estádio de futebol. No centro dele há 
uma bolinha de ping-pong, e você está na última fileira da arquibancada, 
lá em cima. A bolinha no centro do gramado é o tamanho do núcleo e a 
distancia entre você e ela é a distancia do núcleo em relação ao elétron. 
Portanto uma carga neutra não se “gruda” a outra carga neutra. Um lápis 
não gruda noutro lápis (a menos que se passe cola ou algo semelhante), 
no nosso caso, geramos campos eletromagnéticos tão fortes quanto gera-
dos por tokamaks, que são as máquinas que geram o plasma, para man-
termos os neutrinos unidos. 

Mas ao misturarmos neutrinos com positrinos e gerarmos uma 
carga elétrica negativa de algumas centenas de voltz, foi o suficiente para 
mantermos a estrutura estável. E ao bombardearmos essa esfera com 
outros positrinos, conseguimos tanta energia que estouramos transfor-
madores e queimamos alguns equipamentos da primeira vez. 

O que conseguimos foram 2 Tw/s. Dois trilhões de watts por se-
gundo. 

E bastam pouco mais do que 0,0008 mols de positrinos para 
bombardear o núcleo por cerca de um mês. 

Faça a conta comigo. Quantos segundos tem uma hora? Cerca de 
3.600. Gerando 2 TW/s equivaleria a 7.200.000.000 MW/h. 

Você sabe qual o consumo médio de uma cidade como Manaus? 
Cerca de 5.000.000 MW/h, ou seja, apenas 0,069% do total. 

Já viu no que isso daria. 
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Uma forte disputa de poderes. A ciência às vezes ajuda e muito, 
mas cria sempre situações muito delicadas. 

Eu disse que essa esfera tem um raio da ordem de 1x10-9 ? Ou se-
ja, um nanômetro. 

 
Foi no dia dessas descobertas e desses resultados mais do que ani-

madores que conheci Chipou. Numa churrascaria, quando comemorá-
vamos com minha equipe o sucesso nas pesquisas. Elas chegou deslum-
brante e se apresentou. 

Falou diretamente comigo, fitando-me absolutamente os olhos. 
Naquela claridade de final de tarde, quando o sol bate oblíquo nos muros 
em seu tom amarelado, seus olhos eram mágicos, hipnotizadores. Eu a 
conhecia de vista das vezes que visitei o FUCAFIQ. Sabia que ela era 
uma pesquisadora de lá e sabia da sua competência, mas nunca a vi da-
quele jeito. Na verdade nunca a tinha visto de nenhum jeito, talvez de 
costas e com um avental, quando me apontaram-na, mas nunca olhei seu 
rosto. 

Até agora. 
Apaixonei-me imediatamente. 
Estava com os cabelos presos feito rabo de cavalo, um vestido azul. 

Sem alças. 
Meus colegas só a perceberam ali alguns minutos depois. Ela apa-

receu mansamente e foi ficando. Eles depois me confessaram o quanto 
acharam-na bonita. 

Depois desse jantar, saímos juntos! 
Cheguei a achar que, por contribuir com tal importante descober-

ta científica, alguém com poderes acima de qualquer um de nós deu-me 
uma recompensa após anos de reclusão e estudo. A isso, eu agradeci. 

Ledo engano é a paixão assim fulminante. 
Chipou mostrava-se, obviamente, muito interessada nas pesquisas 

acerca da Esfera. Com bacharelada em Química com Doutorado em 
matéria sólida, ela entendia as coisa rapidamente, sem muitas explicações. 
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Era bonita e inteligente. Qualidades difíceis nas áreas de Ciências 
Exatas, sem preconceito! Geralmente mulheres assim trabalham na área 
Biológica. 

De fato eu confiava em Chipou. Mostrava a ela nossas instalações 
e algumas das minhas anotações. 

Até o dia em que meu chefe disse estar transferindo os recursos e o 
material da pesquisa para as mãos dos cientistas da FUCAFIQ. 

E isso aconteceu no dia seguinte da noite em que passei inteira-
mente acordado, após ter visto Chipou com ele em um restaurante no 
centro da cidade. 

Eu não fazia idéia o quanto eu poderia ser tão tolo. Posso ser inte-
ligente, mas provei que inteligência não é esperteza. Fui enganado. En-
ganado e traído. Tanto no trabalho quanto no lado pessoal. 

Por que Chipou foi aparecer na minha vida? Só para me roubar o 
projeto mais importante da minha vida! E era tudo tão experimental 
ainda! Mas não houve argumentação. Durante uma semana ou mais, tive 
que dar palestras involuntárias sobre o funcionamento das máquinas, 
sobre as anotações, sobre tudo. Para que o pessoal do FUCAFIQ ficasse 
inteirado das pesquisas até ali. 

Sabe quando você se sente um completo idiota? Quantas pessoas 
naquele auditório sabiam o que Chipou fez comigo? Eu não sabia dizer. 
Mas para mim, todos sabiam, e quando eu virava, parecia que alguns 
cochichos sempre eram sobre isso... 

Chipou não apareceu a nenhuma das palestras, nenhuma das de-
monstrações do funcionamento do maquinário, nenhuma das vezes que 
tive que ir a FUCAFIQ para um ou outro esclarecimento. 

Faz um mês que o projeto está lá com eles. 
Hoje Chipou apareceu para mim pela primeira vez desde aquele 

dia. E eu sinto que ainda a amo... o que há de errado comigo? 
Ela me disse o que fez, não em seus detalhes, pois eu nunca quere-

ria ouvir. Ela sabia do projeto e foi diretamente a mim. Sobe de tudo, 
passou pro pessoal do trabalho dela e então “falou” com meu chefe... 
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E, para algum consolo maquiavélico meu, ela disse que achava que 
participaria da equipe principal. Mas as coisas não foram assim para ela. 
Ela também ficara a ver navios. 

É pra rir ou pra chorar?.. 
Por isso ela não aparecia a nenhuma das reuniões, além do fato de 

não fazer parte da equipe, parece que lhe abateu um grande remorso. Ela 
acabou descobrindo projetos muito mais prejudiciais para as Esferas do 
que os nossos que eram puramente de contribuição para a sociedade. Eles 
queriam fazer de tudo. Mas para fins bélicos ou de propriedade particu-
lar. 

Claro que eu e minha equipe poderíamos começar nossos próprios 
estudos tudo de novo. Não fosse a patente cedida pelo meu chefe à FU-
CAFIQ das Esferas. Agora era um projeto exclusivamente deles. 

Chipou ainda chora. Ela estava nos laboratórios hoje de manhã. 
Disse que iam testar as Esferas em outra máquina, desenvolvida lá mes-
mo. A máquina prometia quadruplicar a energia gerada pelas Esferas. 

Quadruplicar? Que loucura! Para quê tanta ganância? 
Chipou está me olhando com seus lindos olhos verdes. Quase im-

plorando calada por minhas palavras. 
Eu lhe direi... 
 
Lá fora ficou tudo escuro de repente. Um tremor imenso e tudo 

ficou branco. 
 
- Chipou, eu... 
 
Essas são as memórias de Runofrae Admael, descobridor da Energia 

escura e inventor da Esfera de Posi-Neutrinos até o exato momento em que 
sua invenção, nas mãos erradas, geraram no ano de 2042 um Segundo Big-
bang dando reinício o nosso universo. Condensando matéria em um buraco 
negro e explodido a massa concentrada logo em seguida. 
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Missão Cumprida 
 
Ela estava deitada na cama, acordava devagar enrolada no cober-

tor. Lentamente lembrava-se do calor da noite passada. Olhou ao redor, 
o apartamento no terceiro andar tinha uma claridade tênue. A luz que 
entrava passava pelo cortinado que tapava a passagem para a varanda. 

Ela sentiu a cama mexer. Era ele se levantando. 
- Bom dia! – disse ela. 
- Bom dia! – disse ele – dormiu bem? 
Ela ajeitou-se na cama, deitou de lado e apoiou a cabeça numa das 

mãos. Olhava-o sentando-se na beira da cama. 
- Muito bem. 
Ele a olhou por cima dos ombros e sorriu. 
- Eu lembrei a você que existe sim um Amor? – disse ele. 
- Sim! – ela respondeu, apenas como se achasse que estava respon-

dendo um “eu também te amo” para ele. 
Os olhos âmbar dele fitaram os olhos castanhos dela profunda-

mente, quando ele voltou a deitar-se pôr-se a encará-la bem de frente. 
- Espero que você nunca se esqueça de viver, de verdadeiramente 

existir, de sentir, de querer – disse ele. – de amar. 
- Com você não tenho como esquecer estas coisas! 
- Mas não era essa minha missão. – disse ele. 
- Como assim missão? 
- A de fazer você verdadeiramente feliz. 
Ela sorriu, enrubescida e um tanto orgulhosa. 
- Vim a você e ainda assim poderei partir. E o que lhe fiz de certo 

é o que você deve levar além de mim. – disse ele. 
- Mas eu não deixarei você partir. Antes eu nem acreditava que 

amaria de novo – disse ela – hoje, tenho plena certeza! 
- Ótimo. 
- Amo você e não deixaria você partir! – replicou ela. 
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- Também amo você. Você já ama o Amor. Por isso também não 
partirei totalmente quando partir. 

- Você está falando tão diferente hoje – disse ela. 
- Falo do mesmo jeito de sempre – disse ele. 
- É verdade... mas ainda sinto alguma diferença. 
- Não importa, estás feliz? 
- Sim! – respondeu ela. 
- Mais feliz do que minha mera presença aqui? 
- Sim! – disse ela, realmente sentindo que estava feliz apenas de 

poder amar, fosse quem fosse. 
A luminosidade do quarto estava aumentando. O dia esquentava-

se lá fora. 
- Vamos deitar de novo! – disse ela. – ainda não são nem seis e 

meia! 
- Durma você. Ficarei a observar. Sempre, a partir de hoje, ficarei 

a observar você. 
- Isso é ciúme? 
- Isso é Amor! – respondeu ele. 
Ela sorriu. 
- Você vai cuidar de mim? 
- Sempre – disse ele. 
Ela deitou-se e ele levantou-se. 
Deitada viu-o ir até o cortinado da varanda. Ela o amava, mas sen-

tia mesmo que isso era muito maior do que apenas amor a uma pessoa. 
Um sentimento que ia além de estar com ele. Era mesmo felicidade, de 
apenas existir, de amar e sentir-se amada por isso. Diferente de antes, 
quando já não tinha fé na vida nem em seu próprio coração. Ele apareceu 
e a pôs para cima, mostrou-lhe o quão bom é o amor em sua forma mais 
singela e pura. A arte de querer bem e cuidar da pessoa que se ama. Do 
nada ele lhe fizera isso. 

Como um anjo. 
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Ela o viu abrir o cortinado, o sol inundou o quarto, ele abriu a 
porta de vidro. 

Ele a olhou com um sorriso. Ela devolveu-lhe o mesmo olhar a-
moroso. 

E antes que palavra fosse dita, asas imensas realizaram-se nas costas 
deles, ele saltou a varanda e se perdeu nas nuvens daquela linda manhã. 
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No Telhado 
 
A noite naquele lugar estava mais escura e fria do que costumava 

ser. Lívia não gostava nada de ter que dormir toda empacotada, afinal, 
nunca conseguia cobrir os pés e ao mesmo tempo a cabeça. Um acabava 
ficando de fora do alcance do lençol. 

Ainda mais que na casa dos tios não havia forro no teto. Estava lá 
para as férias de maio da escola. Passava-os lá, brincando intermitente-
mente com a prima Patrícia. E ainda no próximo final de semana com-
pletaria quatorze anos. 

Mas naquele momento ela só prestava atenção ao frio incomodan-
te. E naqueles barulhos, estalidos que vinham do telhado. No silêncio de 
quase uma hora da manhã, pareciam estrondos. 

E acabaram virando estrondos... 
Era como se alguma coisa andasse no telhado. Alguma coisa que 

não tinha a mínima habilidade de fazer isso. 
Isso não é um gato! 
Os barulhos continuavam. Lívia não conseguiria mais pregar o o-

lho. Estava nervosa demais para isso. Seu coração batia acelerado, seu 
rosto esquentava. O barulho foi seguindo até a borda do telhado, acima 
da janela do quarto onde ela estava. 

De repente um baque surdo. Alguma coisa caiu no chão, bem na 
direção da janela. 

A janela sacudiu com força. Lívia deu um grito agudo, mais pare-
cido com um piado e agarrou o travesseiro. A janela não abriu. De novo 
Lívia ouvia o barulho no telhado. 

O que quer que estivesse lá fora, caiu e depois subiu de novo no 
telhado usando a janela como apoio. Lívia não sabia se corria a avisar os 
tios ou avisava-os dali mesmo, com um grito alto, talvez afugentando de 
vez aquela coisa lá fora. Decidiu ir até os tios. 

Do teto baixo, irrompeu uma perna. Uma perna fina, coberto por 
um jeans escurecido por sujeira e rasgado. Lívia pulou de volta para a 
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cama. Ela gritava. Chorava também. Aluguem estava no telhado, justo 
sobre o quarto onde ela estava. 

- TIO, TIA, SOCORRO! 
Ninguém atendia. 
Novamente o telhado quebrou-se e um braço apareceu, desta vez, 

bem acima de Lívia. Ela olhou para cima, viu o céu lá fora. Conseguiu 
ver uma ou duas estrelas pelo buraco. Quando aquele rosto apareceu. 
Cabelos longos e ensebados, pele engelhada e sem um nariz, aliás, sem 
todo o lábio superior. Um mórbido sorriso de dentes arregalados. Olhou 
diretamente para Lívia. Um olhar louco. Olhos enormes, negros e opa-
cos. Estranhamente atraentes. 

Lívia gritava mais ainda. O pânico que sentia secava sua garganta, 
e drenava suas forças. Arfava vigorosamente. O ar não entrava. 

A coisa já não estava mais a fitá-la do buraco. Mas aquele baque 
surdo no chão, ao pé da janela, soou de novo. E assim como antes, a 
janela sacudiu. Sacudiu até abrir. 

Aquela coisa homem estava parada lá fora. Olhava fixamente nos 
olhos de Lívia. A claridade da lua lá fora refletia em seus cabelos oleosos e 
brilhava em seus olhos. Ele cobria-se com vários trapos velhos que um 
dia foram roupas. Pôs sua mão magra de dedos carcomidos sem nenhu-
ma unha no parapeito da janela e pôs-se a se arrastar para dentro da for-
ma mais estranha que alguém poderia fazer isso. Ele conseguiu pôr uma 
das pernas no parapeito, a torceu para trás, seu calcanhar ficou voltado 
para dentro do quarto a outra perna ergueu-se e apoiou-se na moldura da 
direita e os braços esticaram-se à procura do chão do quarto. A cabeça 
torceu-se para manter os olhos fixos em Lívia enquanto ele fazia sua es-
tranha manobra de entrada pela janela. Deslizou para dentro com múlti-
plos estalos de ossos. De novo ergueu-se. Andava com dificuldade, como 
se espasmos o acometessem nos ombros e nas pernas a todo instante. Os 
ossos estalavam também enquanto andava. 

Lívia estava petrificada, mesmo se o travesseiro fosse de aço, seus 
dedos certamente já o teriam marcado. 
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Apesar de tudo, Lívia não conseguiu entender o que a atraía na-
quele olhar. Deixou-o vir cada vez mais perto. Já não sentia mais medo. 
Um torpor absoluto. 

A coisa de aspecto podre deslocava-se até perto. Seduzindo a garo-
ta ali na cama. 

Lívia amanheceu sem as roupas que vestia. O telhado estava inte-
gro e a janela fechada. Seus tios não ouviram absolutamente nada de 
errado vindo do quarto. 

Mas ela não comemoraria seu aniversário. Estava morta. 
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O Bueiro 
  
Não tinha mais que doze anos quando Marcos descobriu aquelas 

criaturas no esgoto. 
Pode parecer um tanto anti-higiênico, mas ele e sua pequena tur-

ma costumavam brincar nos arredores da entrada de um bueiro daqueles 
de sarjeta, onde toda água deve escoar para dentro, que nada mais é do 
que uma enorme caixa de concreto com alguns canos no fundo. Morava 
em um bairro de periferia e aquele bueiro ficava na frente de um terreno 
baldio, diga-se de passagem, o melhor terreno baldio da cidade em sua 
opinião. Havia nele uma árvore e a carcaça de um Fusca 66 abandonado. 
Ele e mais três amigos que formavam o grupinho capinaram um pequeno 
pedaço onde batiam bola e jogavam bolas de gude, lá no fundo do terre-
no. 

Era uma tarde avermelhada de setembro. Marcos e sua turma já 
tinham decidido voltar para casa naquela altura. Os outros meninos des-
ceram na frente, Marcos foi o último a sair do terreno, ficara amarrando 
o sapato. Assim que pôs o pé no asfalto depois de saltar a boca do bueiro, 
ele ouviu aquele barulho molhado. De algo chicoteando na água. 

Na água de dentro do bueiro. 
Curioso, olhou por cima do ombro para dentro do bueiro. Só viu 

a escuridão. Quando pensou em desviar o olhar, um barulho grave bro-
tou de lá de dentro. E novamente o barulho de algo chapinhando na 
água. Olhou para o fim da rua, seus amigos já desciam a uns cinqüenta 
metros. Não tinha coragem de gritar alto o suficiente para chamá-los. 

Mas teve a coragem de decidir olhar dentro do bueiro sozinho. 
E olhou. 
Sentiu um bafo quente e embolorado saindo lá de dentro ao apro-

ximar-se se ajoelhado na rua. Devagar ele foi inclinando a cabeça para 
olhar o fundo do bueiro.  

Não conseguia ver nada. 
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Até o momento em que aqueles olhos amarelos de pupilas em 
forma de fenda penetraram os seus de dentro das profundezas escuras do 
bueiro. 

Petrificado, Marcos ficou a fitar aquele par de olhos, aproximou 
ainda mais o rosto na direção da entrada do bueiro, quase encostando a 
testa na tampa. Os olhos lá em baixo piscaram uma vez, ainda olhando 
para ele diretamente. Um segundo par de olhos apareceu, desta vez à sua 
esquerda, a centímetros de seu rosto. 

Desta vez o susto foi inevitável e ele jogou-se para trás, sentando e 
arrastando-se para o meio da rua. O peito arfante, o coração batendo 
alucinadamente e o suor que começara a brotar pegajoso em sua testa. 

Do meio da rua, observou os olhos sumirem na escuridão. E de 
dentro do bueiro um braço esguio, mas musculoso, com unhas afiadas e 
coberto com um couro negro e brilhoso, saiu lentamente e tateou o chão 
devagar. Nada encontrando, tornou a voltar para a escuridão, os olhos 
então voltaram a fitar os de Marcos. 

Um carro vinha subindo a rua e jogou luz para que o garoto saísse 
do meio da rua. 

- Que houve garoto? Tá querendo morrer? – praguejou o velho 
que dirigia o carro enquanto marcos arrastava-se para o lado oposto ao 
bueiro. 

Ele esperou o carro passar ainda sentado no chão, olhou para o 
bueiro, mas não havia mais nenhum par de olhos amarelos lá. Procurou 
ouvir também o outrora constante barulho de passos na água. Nada. 

Praticamente correu de volta para casa. 
Até hoje Marcos vê as criaturas em todo bueiro aberto que encon-

tra. 
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O Guitarrista 
 
- Amanda! – gritou um investigador daquele distrito policial – 

Uau, você veste seu colete aqui? Por baixo dessas roupas largas eu sabia 
que havia um corpinho escultural. Seu novo parceiro chegou. Que sortu-
do! – ela respondeu com um sorriso amarelo puxando o cabelo para fora 
da roupa. 

Amanda trabalhava no 14º Distrito Policial. Era investigadora, 
naquela semana recebera a notícia de que teria um parceiro para os assas-
sinatos estranhos que vinham acontecendo na cidade. Amanda era a mais 
cobiçada das policiais dali de dentro. Seus longos cabelos negros sempre 
amarrados, pele branca e olhos amendoados sempre lhe rendiam algum 
comentário, todos os dias. 

- Cadê ele? – disse Amanda. Quando um rapaz alto, branco, cabe-
lo castanho curto, com uma jaqueta preta e jeans entrou pela porta da 
sala dela. – ah... 

- Muito prazer – disse ele estendendo a mão, ela a apertou – sou 
Vítor. A seu dispor. 

- Pois não, Vítor. Chamo-me Amanda. – respondeu ela. Que es-
perava alguém, digamos, mais feio... – espero podermos fazer um bom 
trabalho juntos. 

- Eu também. – disse ele – o que temos até agora? 
- Apenas fotos – disse Amanda – ainda não temos suspeitos nem 

testemunhas. 
- É um assassino em série? Um maníaco? – perguntou Vitor. 
- É. Veja as fotos – disse Amanda abrindo a gaveta de um dos ar-

mários e retirando de lá uma pasta – essas são do assassinato ocorrido 
ontem. A terceira vítima – na foto, uma senhora branca aparece nua, 
amarrada sobre uma cama. Há várias cordas de metal presas em sua pele. 
E uma que atravessa sua cabeça. 

- Meu Deus, é um tratamento de acumpultura nada convencio-
nal... Qual foi a causa da morte? 
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- A mulher convulsionou alucinadamente quando as cordas de aço 
atravessaram-lhe o cérebro entrando pelos dois ouvidos. Morreu sufocada 
com a língua enrolada e salivando. 

- Esse cara mata todos assim? 
- Todos. E antes ele tortura as vítimas espetando nelas essas cordi-

nhas finas de aço. 
- Estou vendo, estão por todo o corpo. Parece que ele espeta pro-

fundamente. Não vejo nenhuma caída no chão. 
- Achamos que ele usa algum instrumento que não a mão, um ali-

cate talvez. Além disso ele aquece a ponta antes de espetá-la. 
- Ele é bem cruel – disse Vítor. – Ei. Já é hora do almoço. Você... 

tem compromisso? 
- Na verdade não – respondeu Amanda. 
- Aceita meu convite então para um almoço, podemos discutir 

melhor e... efetivamente no conhecer melhor, não é? Trabalharemos 
juntos. – disse Vítor, devolvendo a pasta com as fotos para Amanda. 

- Claro, por quê não? – ela respondeu. 
 
Em um restaurante da cidade, próximo a um posto de gasolina, e-

les pararam. 
- Você não precisava ter dirigido tanto. – disse Amanda. 
- Eu gosto daqui. – respondeu Vítor. 
- Aqueles pedacinhos de alguma coisa que me espetaram no banco 

do seu carro... – comentou Amanda enquanto sentava-se – o que eram? 
- Ah, me desculpe novamente – disse Vítor – eram pedaços de 

corda de guitarra. Eu comprei um encordoamento novo e aparei as bor-
das que sobraram no carro. 

- Você tem uma guitarra? 
- Comprei faz dois meses. Sempre quis ter uma. 
- Seus pais nunca deram uma pra você? – perguntou Amanda. Ví-

tor olhou pro lado. 
- Nunca. Garçom! – chamou ele. 
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Almoçaram sem muita conversa. Nenhum segredo revelado, ape-
nas comentários sobre o trabalho.  

- Droga! – disse Vítor, os dois já no carro, voltando para delegacia. 
– agora que eu percebi que esqueci meu telefone celular. Você se importa 
se eu der uma parada lá em casa para pegá-lo? Que foi? Não precisa me 
olhar assim, eu não estou cantando você, só preciso do meu celular. 

- Está certo, vamos lá. – respondeu Amanda. 
Em pouco tempo eles estavam na frente da casa, ficava no mesmo 

bairro. Era uma casa em uma rua calma, quase deserta. 
- Você não quer entrar? – perguntou ele – é sério. Pode ficar tran-

quila. Na verdade eu nem pretendo demorar. Você pode... ir ao banheiro 
se precisar... 

- Agora que falou. – disse Amanda. – realmente queria usar seu 
banheiro. 

- Tudo bem. 
Dentro da casa. 
- A porta no fim do corredor – indicou Vítor. – agora deixa ver se 

eu acho meu celular. Fique a vontade. Ou não... se não quiser. 
Vítor rumou para seu quarto e Amanda usou o banheiro por pou-

co mais de três minutos. Ele ainda estava à procura do celular quando ela 
saiu do toalete. Ela passou pela cozinha até chegar no quarto. 

Sem fogão. Esse cara só come fora. pelo menos tem um microondas. 
Encostando-se no batente da porta do quarto de Vítor, Amanda 

viu, apoiada numa armação de metal, uma guitarra vermelha com rajados 
pretos, pintura vitrificada, tampo grande, parecida com um violão. Cra-
velhas e trates dourados e escalas de uma cor escura com marcadores 
perolados. Do lado, um amplificador e no chão, cabos e um aparelho 
pequeno, pelo pouco que sabia Amanda deduziu que fosse uma pedaleira 
de efeitos. 

- Bonita guitarra – disse ela. – deve ter sido cara. 
- Estou na polícia há uns 10 anos. – disse ele – no dia em que eu 

recebi meu primeiro salário, eu guardei uma parte para comprar uma 
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guitarra pra mim. Bem, economizei até uns meses atrás. Daí comprei 
tudo de uma vez. A guitarra, o amplificador, cabos, até um microfone, a 
pedaleira, o apoio, capa do tipo maleta, aquele pedestal ali – disse ele 
apontando para um canto do quarto que Amanda ainda não tinha olha-
do, lá estava um microfone encimando o pedestal. No mesmo canto um 
computador, caixas de cds graváveis e vários outros cds. 

- Vejo que até gravações você faz... – disse Amanda. 
- É um hobby. 
- Você juntou um bom dinheiro. – ela comentou, ao examinar o 

microfone bem de perto, o gradeado prateado que protege o eletreto 
captador de som estava impecável, nem sequer um amassado ou sujeira. 

- Não tanto, cerca de dois mil e quinhentos eu acho. 
- Nossa, isso é que é força de vontade. – disse Amanda espantada. 

– se eu juntasse mais de cem em seis meses, estaria felicíssima. 
- Mas não é tão difícil, é só estabelecer metas e ter certeza que quer 

aquilo. – Disse Vítor – Por que é como eu sempre digo: Se você não tem 
certeza o suficiente de que quer alguma coisa, é por que você não a quer 
realmente. Eu sonhava em ter uma guitarra dês de que me entendo por 
gente. Pra mim pareceu simples cumprir minhas metas... 

- Essa máscara? – disse Amanda, olhando para uma máscara cor de 
vinho com detalhes em dourado ao redor dos orifícios dos olhos e da 
boca, era um tanto sombria, mas bela ao mesmo tempo. Havia detalhes 
tão finos que pareciam fios de cabelos dourados por toda ela, formando 
desenhos tribais. Ela estava dentro de um aquário de vidro, com o de um 
museu.– ela também deve ter custado caro. Ela é... linda. 

- Deve ser cara mesmo, mas eu não seu quanto. Na verdade, tem 
um valor inestimável. – disse Vítor, quando debaixo de seu travesseiro, 
achou seu celular, andou até o lado de Amanda e ficou olhando a másca-
ra também. – é chinesa. Uma porcelana raríssima. Ganhei de um tio meu 
que costumava viajar muito. Em algum lugar na china ele a conseguiu, e 
quando morreu, deixou-a para mim. 

- Sinto muito pelo seu tio. 
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- Não é nada. Está tudo bem. Ele era uma pessoa muito boa, mas 
quase não nos víamos muito. Ele morreu já faz mais de cinco anos. – 
disse Vítor – eu nunca tiro a essa mascara daí, é perfeita para enfeitar. 
Apesar de ser completamente funcional, vê as correias? É possível usá-la. 
Mas seria uma tragédia se ela caísse. Por isso nem brinco. Vamos? Achei 
o que procurava – disse ele, sacudindo do celular com uma das mãos. 

- Mas parece que os olhos estão tampados. – disse Amanda. 
- É isso que faz essa máscara tão peculiar, estão mesmo. É vidro es-

curecido, de alguma forma, e encaixado no lugar dos olhos e da boca. – 
disse Vítor – não é incrível? 

- Muito. 
- E seus pais? – perguntou Amanda. 
- O que tem eles? – disse Vítor, olhando para a máscara. 
- Não, sei... só estou... 
- Eles moram no interior, mudaram-se para lá há uns dois anos. – 

continuou Vítor, olhando para mascara. Meu pai era policial também... 
– Vítor fitou Amanda, que estava um tanto desconfiada, não sabia se 
tinha cometido uma gafe ao perguntar sobre os pais dele...- agente sem-
pre se espelha nos velhos não é? Eles merecem toda nossa atenção e retri-
buição por aquilo que nos fazem. De vez em quando vou lá vê-los... 

 
Na delegacia foram recebidos com a notícia de que o maníaco ata-

cara novamente. 
- Corre-corre logo depois do almoço. – disse Vítor enquanto cor-

ria junto com a manda para o seu carro. – ai, minha gastrite. 
- E eu vou acabar acostumando com seu carro. 
Vítor colocou a sirene no capô e a ligou, saindo em disparada logo 

em seguida. Chegando no local, cercado por curiosos, desceram do carro 
e logo escutaram outro sinal bem particular de que era o mesmo assassi-
no: música alta vinda da cassa da vítima. 

- Essa música eu conheço – disse Vítor. – “Surfacing”, Slipknot. 
Ele gosta de heavy metal não é? 
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- Em todas as casas que chegamos até agora está tocando esse tipo 
de música. – disse Amanda – todos os cds são gravados e deixados tocan-
do no aparelho de som da vítima repetidamente. 

- Nenhuma impressão digital, eu suponho – comento Vítor, en-
quanto os dois cruzavam a soleira da porta da casa. 

- Não, nenhuma – respondeu Amanda, abaixando o rádio. 
O corpo era de um senhor de meia idade, estava pendurado pelo 

pescoço com um lençol numa das vigas do teto, outros lençóis amarra-
vam os braços e pernas. Os mesmo arames finos cravados em sua carne. 
Aos pés do homem, uma poça de sangue escuro. 

- Temos um padrão para vítimas? – perguntou Vítor. 
- Não... na verdade este é o primeiro homem que ele matou. A se-

nhora que eu mostrei foi a terceira vítima. Assim não configura um pa-
drão. Está atacando homens agora também... 

- Quais eram as idades das vítimas? – disse Vítor, coma carteira do 
homem nas mãos. 

- Agora que falou... todas as três vítimas tinham entre quarenta e 
cinco e cinqüenta anos – disse Amanda. 

- Acho que isso configura um padrão – disse Vítor – esse aqui ti-
nha exatamente cinqüenta anos. 

- O que será que isso significa. – perguntou Amanda, enquanto 
examinava o corpo. Pediu legistas pelo rádio e ficou perto da porta, para 
evitar qualquer interrupção indevida. 

- Certamente algum trauma. – disse Vítor – ele pode ser um cara 
de mesma idade que busca vingança por causa de alguma frustração. 

- Não imagino um senhor de cinqüenta anos escutando Slipknot. – 
disse Amanda. 

- É, mas sendo ele um psicopata, esse tipo de música é uma boa 
válvula de escape, ou de retenção, para a violência que há nele. – disse 
Vítor. – Gente com essa patologia psicológica não difere o certo do erra-
do. Ou do que seria senso-comum do extravagante. Pessoas sãs como 
nós, por uma convenção social, guardamos em nosso subconsciente todos 
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os desejos, atos e pensamentos que julgamos impraticáveis, justamente 
por essas convenções da sociedade. Nossa razão sempre nos diz o que 
podemos e o que não podemos fazer, pois pode afetar o próximo de for-
ma desastrosa, o que seria ruim para nós. Porém, o que não podemos, 
mas que ainda sim queremos, fica reprimido no subconsciente humano. 
Em um psicopata esse limite é quase inexistente. O que ele quer, seja 
certo ou errado, ele irá fazer. Não se importando com o que o outro vai 
achar disso. 

- Sei. Mas por quê matar as pessoas assim? – disse Amanda, olhan-
do para o cadáver. 

- Essa forma de matar deve estar diretamente relacionada com o 
tipo de trauma que ele sofreu. O trauma que se torna mais forte que a 
razão e que por isso o controla – disse Vítor. – vê as cordas nos ouvidos? 
Pode indicar que a vítima não devia escutar alguma coisa. As outras no 
corpo, pode ser apenas para causar dor. 

- E música alta? – disse Amanda. – se não é para ouvir, por que fi-
ca tão alta. 

- Você agüentaria calada se lhe enfiassem arames em brasa pelos 
ouvidos? – perguntou Vítor. 

Amanda sentiu um calafrio. 
- Não – disse ela, baixinho. 
- Desculpe Amanda, mas preciso ir lá fora – disse Vítor, puxando 

uma carteira de cigarros do bolso. 
- Não sabia que fumava – disse Amanda. 
- Ainda há muita coisa sobre mim que você não sabe – disse Vítor 

olhando de soslaio para ela enquanto passava pela sua frente, indo em 
direção ao quintal da casa. 

 
No caminho para a central, depois do legista e outros agentes te-

rem tirado o que podiam da cena do crime, Amanda tentava se descul-
par. 

- Olha, eu... quero me desculpar. 
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- Pelo que? – perguntou Vítor. 
- Eu acho que você não visita seus pais – disse ela, com medo de 

ter ido longe demais. 
Vítor permaneceu calado por um instante, olhou para baixo e de-

pois para pista. 
- Não, eu não visito – disse ele, depois de respirar fundo – e na 

verdade o lugar em que eles estão agora acredito que eu não poderia ir, 
isto é, não sem nunca mais poder voltar. 

- Eles... ah meu Deus... – disse Amanda, levando a mão à boca. Se 
ela pudesse sumiria ou esconderia-se embaixo do tapete do carro. – eu 
sinto muito. 

Vítor apenas meneou a cabeça. 
- É um problema que eu tenho – disse ele em meio a um curto 

sorriso – pra mim eles estão em algum lugar fisicamente, só que eu nunca 
mais vou poder vê-los. Sabe? É quase não querer entender, apenas se 
conformar. 

A última pessoa que Amanda perdeu de tão perto convívio fora 
sua avó, quando ela tinha quinze anos. De lá para cá, a lembrança de 
como foi a dor sentida já não era assim tão nítida, e a maneira em que ela 
vê essa perda hoje é completamente diferente. Quase indiferente. 

- Sabe... muita gente engole esse papo de que eles moram no inte-
rior – disse ele, sorrindo para ela. – não entendem a metáfora.  

Na verdade, Amanda não entendeu, mas fez que sim com um raso 
sorriso. Ela realmente achava que ele apenas não tinha uma relação boa 
com os pais. 

Como sou ingênua, pensou ela. 
- Eles eram legais? 
- Sou suspeito para dizer, mas eram sim. – respondeu Vítor – um 

pouco retrógrados e cabeça dura, mas, quis pais não são? Entendo esse 
seu olhar. Você está curiosa pra saber do que eles morreram mas está com 
medo de perguntar. – Amanda olhou para o lado, com aquele mesmo 
sorriso raso no rosto. – ataque cardíaco. Minha mãe encontrou meu pai 
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debruçado sobre a escrivaninha dele à noite, já estava morto. Quando a 
ambulância chegou e levava ele para o hospital, ela teve um ataque. Mor-
reram com uma diferença de algumas horas. 

Amanda não sabia o que dizer, mas o que se diria numa hora des-
sas. Sentia o tempo passando lento, o ar pesado no silêncio que seguiu a 
essa triste narração. Mais ainda ela tinha o desejo de pedir desculpas, por 
tudo o que por pura curiosidade, ela fez Vítor lembrar-se. 

Você é uma tonta Amanda, sabia? Conhece um cara bonito como ele, 
inteligente e sensível e no carro, indo para o fim do expediente, no primeiro 
dia, o faz falar sobre a morte dos pais... não se surpreenda por estar sozi-
nha!... 

- Não precisa ficar ralhando com você mesma – disse ele. Ela se 
espantou – eu estou bem, estou me acostumando, sabe... a dor passa ser 
lembrança e assim não dói tanto. Você tem alguma coisa programada 
para hoje à noite? 

- Não, não tenho – disse ela. 
- Gosta de pizza? – perguntou Vítor – ótimo. Conheço uma pizza-

ria excelente, podemos ir lá hoje, não? 
- Sim. Seria uma ótima idéia. – respondeu Amanda. Ela nunca ti-

nha agido assim. Nunca aceitara tão fácil um convite de um estranho 
para sair. Seria uma compensação pela ratada que ela dera? Ou ela, efeti-
vamente, queria aceitar tal convite vindo de Vítor. Estava confusa. De 
toda forma, eles fora à pizzaria e Amanda verdadeiramente gostou da 
companhia de Vítor. 

 
No dia seguinte, a necropsia do assassinato descrevia a causa da 

morte com a de todas as outras pessoas: fio metálico perfurando o cére-
bro via canal auricular. Aquele maníaco estava ficando escorregadio de-
mais, já era quarta morte em menos de dois meses. 

- Amanda – disse o delegado entrando de sopetão na sala da inves-
tigadora – temos uma boa novidade pra vocês... ué, cadê o Vítor. 

- Ainda não chegou, senhor. 
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- Ah. É que ontem conseguimos isto – ele jogou uma pasta sobre a 
mesa – ontem pela madrugada recebemos uma denuncia de que alguém 
estava rondando a casa de uma senhora e isto aqui é o testemunho dela. – 
ele se debruçou sobre a mesa – acho que é o seu maníaco. – disse ele e 
saiu. 

Amanda pegou a pasta e leu contudo avidamente. 
Dirigia um carro pequeno azul, que o deixou na esquina, andou pela 

rua com uma jaqueta preta, calças jeans e luvas. Parou muitas vezes do outro 
lado da rua e ficou olhando a casa. Foi quando eu consegui ver o rosto dele. 
Mas ele usava uma máscara. 

- Máscara – comentou Amanda – isso não... 
Era uma máscara estranha. Perecia dura, não era de pano. Era ver-

melha... 
Tudo desabou na mente de Amanda, como uma súbita avalanche. 
Isso não... carro azul... jaqueta preta, jeans.. 
Em flashes que Amanda não queria acreditar serem verdadeiras, 

ela lembrava da noite de ontem. Jaqueta preta, jeans e luvas no console 
do carro. E aqueles saquinhos de papel nos bancos de trás. 

“Cordas de guitarra”, ele disse. 
Eram cordas de guitarras sempre foram! Cordas. Meu deus, nelas eu 

me machuquei entrando no carro dele. Um carro... pequeno... e azul! Não. 
“Aí eu fui até lá fora” ela continuou lendo o testemunho “ele me 

viu e saiu rápido, e ainda me olhou atravéz daquela máscara. Quando ele 
pôs a mão nos bolsos eu pude perceber que ele se machucou, tirou a luva e 
fiou chupando a mão, sabe, quando com a gente se fura? Aí entrou no caro e 
derrubou um lixeiro de metal da casa da esquina e foi embora. Daí eu resolvi 
vir aqui pessoalmente...” 

Meu Deus, isso é irreal, não é possível. 
Máscara 
Carro azul 
Furar a mão 
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Amanda sentia um furor sentimental indescritível. Se tudo fosse 
verdade como ela estava quase acreditando que fosse, seu suspeito era... 

- Vítor! – disse ela, como coração batendo na garganta ao vê-lo en-
trar. 

- Oi, Amanda. Como está hoje? – disse ele, indo servir-se do café 
numa garrafa térmica na mesa da frente. 

- Eu... estou... bem! – disse ela. Respirou fundo e pôs o testemu-
nho dento da gaveta de sua mesa. – adorei ontem à noite. 

- Certamente poderemos repetir a dose, conheço outros restauran-
tes com outros tipos de comida. 

- Ah, sim, certamente – disse ela, levantando-se lentamente. Ner-
vosa. Se estava ainda ali era por causa de seu treinamento policial. – me 
espera só um instante. 

- Aonde vai? 
- Só um segundo – disse ela e se dirigiu até lá fora. Do alto da es-

cadaria que dava acesso à entrada da delegacia ela podia ver o carro de 
Vítor. Ao que ele apareceu às suas costas. 

- Acredita que um maluco numa bicicleta me acertou ontem – dis-
se ele. 

O carro estava arranhado, muito arranhado para se uma simples 
bicicleta. Amanda sentia suas mãos geladas e seu rosto quente. 

- Meus Deus, que horror, não é – disse ela. 
- Amanda você está bem? – perguntou ele, pondo sua mão direita 

no rosto dela. Na palma da mão, abaixo do polegar havia um adesivo 
curativo. 

- O que foi isso na sua mão? – disse ela pausadamente. Não era 
bom, tudo estava se encaixando. 

- Ahn, não foi nada – disse Vítor – ontem eu ainda estava com al-
guma fome e me queimei no fogão. 

- Você... não... tem... fogão... – disse ela com os olhos ardendo. 
Decepção e medo – sabe, ontem tivemos uma testemunha, de madruga-
da. Ela viu o maníaco que estamos atrás. 
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A expressão nos olhos de Vítor mudaram. Os dois se olhavam fi-
xamente. 

- Ah é? – disse Vítor com uma voz gutural, rouca, como se fosse 
outra pessoa – e o que foi que ele viu? 

- Uma pessoa, mascarada, usando uma jaqueta igual à essa sua e 
jeans, como você estava ontem a noite – disse ela, tentando furiosamente 
não lacrimejar na frente dele. – coincidência não? Ele ia atacar uma se-
nhora, mas a testemunha o espantou e ele fugiu, acertando uma lixeira. 
O que você acha disso. 

- Acho que você está a um passo de capturar o culpado, não é A-
manda? – disse ele, friamente. Amanda sentiu o corpo gelar quando ele 
chegou perto de seu ouvido e sussurrou – e ele está frustrado por não ter 
feito sua festa ontem à noite, eu acho. Agora, venha comigo. Desça deva-
gar e me acompanhe até o carro. De tão perto eu não costumo errar um 
tiro. – Amanda sentiu o cano de uma arma encostar em suas costas –  A 
arma que estou não é a minha. E antes que alguém se lembre de resquí-
cios de pólvora, minhas mãos já estarão debaixo de uma torneira e minha 
jaqueta trocada. Com o DP vazio como está, um atirador fantasma que 
correu por aqui e baleou um policial sempre será notícia. E eu seria ape-
nas uma quase vítima. É até legal estar sempre preparado para imprevis-
tos com esses não é, Amanda? Vamos! Eu comprei cordas e acho que vou 
gastá-las com você. 

Ela desceu. Ficou encarando-o por cima do teto do carro, ela na 
porta do passageiro e ele na porta do motorista. 

- Como é, vai entrar ou não? 
- Como é que você pôde matar tanta gente? – disse ela. 
- Entre no carro! 
- Você é um frustrado, nunca teve o amor de seus pais por isso 

mata pessoas com a idade deles não é? 
- Você não tem nada a ver com isso! 
- Um mimado que só por que não ganhou uma maldita guitarra 

ficou doente e virou um assassino. – Amanda chorava. 
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- Quieta Amanda. E entre no carro. 
- Não! – disse ela. 
- Não? – disse ele, incrédulo. – não grite Amanda. Naa... 
Um tiro. Amanda caiu do outro lado. 
- Sua idiota, eu mandei que não gritasse – disse ele, dando a volta 

no carro – Socorro! Policial ferida, socorro! – gritou ele, enquanto botava 
a cabeça de Amanda em seu colo – socorro, rápido vocês, não fiquem 
olhando, chamem uma ambulância! – gritou ele o redor, para os curiosos 
que se aglomeravam. Vítor olhou para ela. Amanda ainda não sangrava 
pela boca. Sequer, na verdade, sangrava pelo ferimento. Vítor tocou o 
buraco da bala. 

- Surpresa Vítor. – disse Amanda 
- Com uma joelhada ela atingiu Vítor no rosto. Levantou-se e o 

chutou no baço. Uma cotovelada na nuca fechou a série de golpes. Pu-
xou as algemas do próprio Vítor e o algemou. 

- Eu também estou sempre preparada para situações com essa – 
disse ela – Você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser 
poderá e será usado contra você no tribunal. 

- Não sabia que você... usava colete... – disse Vítor ainda atordoa-
do. Sendo carregado por outros dois policiais que correram da delegacia 
após o disparo. 

- Ainda há muita coisa sobre mim que você não sabe – disse A-
manda – nem nunca vai saber. 

 
 
 
 
Venho aqui defender o estilo Heavy Metal que citei como fundo para esse conto. Eu escuto e ad-

miro tal estilo musical, e não acredito que ele seja motivo para nenhum tipo de violência. Muito menos as 
bandas citada, pois sou fã das mesmas. É só que eu não poderia comprometer outro estilo que eu mesmo 

não escutasse e conhecesse, porque assim sequer eu poderia defendê-lo!  
Então, aos amantes de Heavy: Não se ofendam! Gosto tanto deste estilo de música quanto vocês!  
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O Plano 
    
17 de Setembro de 2036 
 
Faz dez anos que isso aconteceu. Hoje. Desgraça. Por quê?! 
O ano de 2006 foi um ano amaldiçoado, é a única explicação. Em 

plena copa do mundo o mundo viu minguar seus filhos nesta festa tão 
alegre. Um vírus alastrou-se pelo mundo, um vírus mortal, transmitido 
pelas aves. Apelidado de “gripe do frango”. Estranho? Antes fosse só isso. 
Há mais de quinze anos temos a cura. Ninguém mais morre de gripe do 
frango. O problema foi o que os homens fizeram para achar a solução. 
Que nunca foi solução! Agora preciso dormir, faz uma semana que estou 
andando. Vou explicar por que estou assim e como tudo aconteceu aqui 
neste diário, daqui pra frente. Não existe muita esperança de publicá-lo. 
Não há nem muitos leitores. Mas creio que se tudo recomeçar, pode-se 
esperar que tirem alguma lição do que estão lendo. 

 
19 de setembro de 2036 
 
Ainda me lembro do que eu dizia dois dias atrás (está escrito da 

outra página...). Hoje estou numa estalagem de beira de estrada. Nada de 
mais, apenas uma cama, mesa, cadeira. Água, nem pensar, como sempre. 
A notícia da morte do Presidente de três dias atrás inda estão circulando 
também. 

Imagine, o plano de erradicação do vírus: Fazer as aves desaparece-
rem. Idéia de quem? Um rico país, que tem como presidente um tre-
mendo idiota. Impossível, dissemos na época. Hoje já não é bem assim. 
Em 2008 o vírus N5H6, a forma mais fraca, foi erradicada. Estávamos 
fugindo do N8H10, um vírus que matava em questão de horas, que rea-
pareceu quatro anos depois. Manchas escuras no pescoço e nas pernas, 
câimbras estomacais insuportáveis, hemorragia pulmonar e finalmente a 
morte. De um sintoma para outro, levava cerca de quatro horas. No mais 
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tardar em um dia a pessoa estava morta. Nossa! Está tocando uma musica 
do século passado no rádio “L’Último Re” de Andrea Bocelli, de 2000 eu 
acho, bonita música... 

Só música me distrai nesse mundo fétido e tétrico lá de fora. 
Se o vírus não levasse uma semana para poder ser detectado e ou-

tra para atacar, uma quarentena em áreas afetadas seria suficiente. Ainda 
por cima a forma de contágio mais eficiente ainda eram as aves. A cobi-
çada liberdade dadas a elas por Deus estava a ponto de lhes ser privada. 

 
20 de Outubro de 2036 
 
Na noite da última vez em que escrevi eu não dormi, tive que vol-

tar a andar. Fugir. Depois digo porque. Aquelas cabeças de vento não 
entenderão nunca porque, mesmo depois de terem desgraçado toda a 
Terra. Estou num buraco que não sei nem onde fica. Acho até que não 
tem dono há muito tempo. Muita gente sumiu depois da bomba ter sido 
detonada. Sumiu fugindo, não literalmente. 

A bomba. A causa de tudo. 
Num laboratório escondido numa tal instalação secreta num de-

serto um grupo de cientistas estava atrás de uma forma de energia dife-
rente. O plasma. Resultado da fusão de milhões de átomos de Hidrogê-
nio e Hélio. Acontece de mais na superfície do sol. O problema não era o 
plasma em si, ele já era conhecido e de certa forma dominado, conseguia-
se produzi-lo em laboratório. O problema era que não conseguiam con-
tê-lo por muito tempo. 

Mas todo problema tem solução. E ela foi encontrada. Não cabe 
aqui a explicação de como, os dossiês e todos os relatórios com todas as 
fórmulas matemáticas e dados experimentais ocupavam sozinhas uma ou 
duas gavetas do armário destinado a relatórios de experimentos. Isso 
perfazia mais de duas mil páginas de cálculos e resultados... 

Mas Deus deu ao homem inteligência. Acho que ele não previu se 
isso seria bom ou ruim. 
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Lá vamos nós de novo, ouço helicópteros. Preciso me esconder. 
 
27 de Outubro de 2036 
 
A última vez que comi foi na última vez que escrevi. Não sei se 

vou agüentar por muito tempo.  
Está dia, o outro dia... ninguém se atreve a ir lá fora agora. Apesar 

de toda essa nebulosidade, esse luz escura e empoeirada, lá fora é tão 
mortal quanto uma caldeira de ácido fervente. 

Isso nós aprendemos na marra. Só que meses depois da bomba ter 
sido detonada. 

Alcançamos a meta de construir uma bomba de plasma. A fizemos 
em dois anos. Sim, fizemos uma bomba de plasma, com um núcleo tão 
denso que ela sozinha pesava como um ônibus espacial inteiro, mas não 
passava de um míssil gigante. Um míssil com destino certo: Júpiter. Um 
núcleo que era envolto por uma bobina que gerava mais smog eletromag-
nético que três usinas elétricas nucleares. Isso porque havia nela cargas 
nucleares, apenas para dar energia para as bobinas. Elas foram feitas para 
conter um núcleo de mais de 10 milhões de megatons em energia plas-
mática. 

Isso é uma energia inimaginável. Se ela explodisse na Terra, a vida 
no planeta simplesmente se extinguiria e a tiraria nosso globo de órbita, 
pondo–a em rota de colisão com o cinturão de asteróides ou com Vênus. 
Estávamos lidando com a arma mais perigosa e mais destrutiva que o 
homem jamais pensou em criar. 

Era tão perigosa que havia dez níveis de segurança para se ter aces-
so ao seu computador de bordo, e apenas uma pessoa tinha acesso direto 
à sala onde ela estava. Esta pessoa morava na base, e para se chegar nela, 
precisava também passar pelos dez níveis de segurança. 

No dia de transporte até a base de lançamento, o dia mais tenso de 
toda a vida consciente no planeta, o mundo todo declarou defcon 5 (que 
significa alarme de Guerra Mundial, e nem havia sombra de conflitos 



Rafael Alexandre 

42 

armados naquele dia). Estava o mundo todo esperando o que aconteceri-
a. seriamos dizimados? ou o plano daria certo? Um novo sistema de lan-
çamento fora implementado naquele dia. Algo novo ainda por cima disso 
tudo: Ela seria catapultada por um outro foguete, para que na bomba 
não houvesse nenhuma forma de explosão, por mais controlada que fos-
se. 

Todos com quem conversei estavam convencidos da morte naque-
le dia. 

Aquela contagem de segundos regressivos pareceram interminá-
veis... 

 
28 de Outubro de 2036 
 
Graças a Deus achei o que comer. Venceu ontem, mais tudo bem. 

Sardinhas em lata. Montes delas. Alguém simplesmente desistiu deste 
abrigo que encontrei. Não sei se é sorte minha ou azar deles. Prefiro não 
pensar nestas conseqüências. 

Que preço tivemos que pagar! Fico pensando se o N8H10 seria 
menos letal, se tivéssemos que lidar apenas com ele. 

O lançamento foi um sucesso. O míssil entrou em sua órbita sem 
nenhum problema. O dia: 17 de Setembro de 2023. Ótimo. Tínhamos 
que nos agüentar três anos até que o míssil chegasse lá. 

O plano era criar um segundo sol. Isso mataria as aves de estresse, 
já que seria dia o tempo todo. 

Assumimos esse risco? Cara, que absurdo. Assumimos. 
Uma operação batizada banalmente de “Arca de Noé” recolheu es-

pécies sãs de quase todas as aves do mundo. Quase todas mesmo. Tí-
nhamos mais de dois milhões de espécies catalogadas. Com o avanço da 
clonagem, seria demorado, mas reporíamos as espécies, até as em beira de 
extinção. 

Era um plano razoável. Apoiado por cerca de 56% da população 
mundial. 
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Além disso, no ano seguinte ao lançamento da bomba, a cura para 
o vírus novo da gripe do frango foi descoberto. 

Aí é que veio a pergunta: por que então lançamos a bomba? 
Ou pior: o que faremos com dois sóis? 
 
25 de Dezembro de 2036 
 
É Natal. A data mágica. Por mais incrível que pareça, vi luzes co-

loridas pelas ruas onde andei. Claro, dava para contar nos dedos as lâm-
padas que piscavam nos poucos enfeites, mas estavam lá. Isso é que era 
importante. Faz tempo que eu não penso, mas tenho uma família. Ou 
tinha, não sei. E uma mulher que me amava e que eu amava mais ainda. 
Não tenho filhos. Planejávamos isso, mas esse apocalipse estragou nosso 
futuro. 

O mundo estava livre da gripe do frango no dia em que a bomba 
detonou na superfície de Júpiter. Irônico, é, mais pouca gente achou 
graça. A última agulhada fora dada e algumas horas depois o míssil atin-
giu a Júpiter, detonando uma reação em cadeia com os gases do planeta e 
o plasma liberado pela bomba. Meio mundo assistia com os olhos para o 
céu noturno. Exatos três anos depois do lançamento, curioso... 

Seria fantástico se não fosse preocupante. Júpiter brilhou azul, de-
pois arroxeado, passando para vermelho e finalmente um tom caramelo. 
Era essa a luz que ele emitia. Uma luz amarela, não branca como a do 
sol. Um pouco mais fraca também, mas tão eficiente quanto. 

O mundo inteiro estivera em treinamento para quando aquele dia 
fosse chegar. Sabiam “exatamente” (entre aspas, é claro) como se com-
portar. Havia relógios por toda parte, para que ninguém se confundisse. 

Estava mesmo dando certo. Várias aves estavam mortas empolei-
radas durante os meses que se seguiram. 

Quando foi constatada a erradicação das aves portadoras do vírus, 
depois de mais ou menos cinco anos, alguém deve ter virado e dito: 
“Muito bem, podemos desligar Júpiter agora!” 
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Imagine quem disse isso. O Sr. Presidente, é claro. 
Sim poderíamos, já sabíamos como, outra bomba. De esta vez in-

duzir Júpiter a virar uma estrela anã marrom. De brilho menos intenso, 
quase morto. Praticamente voltaria a ser um planeta com antes. 

Desta vez era uma bomba diferente, não tivemos acesso aos seus 
planos, a equipe era outra. Mas era algo com neutrinos. 

Eu digo que a equipe era outra porque eu estava na primeira equi-
pe, eu era a pessoa que tinha o acesso máximo à bomba de plasma. 

Sim. Eu a idealizei. Eu dei a idéia. 
Deus deu ao homem a inteligência. Mas a culpa é de quem?... 
 
30 de dezembro de 2036 
 
Estamos no final de mais um massacrante ano. E eu finalmente fui 

pego. Estou sendo levado por um grupo de militares num comboio, es-
tou só em uma espécie de camburão. Deixaram-me com minha agenda, 
sorte a minha, esta é a última página que escreverei, assim que terminar, 
vou atirá-la pela janela, quem sabe assim alguém posse efetivamente en-
contrá-la mais tarde. 

A bomba de neutrinos foi atirada da mesma forma que a bomba 
de plasma, mas não era tão letal. Apesar de ser projetada para virar um 
buraco negro perto de Júpiter e assim sugar sua energia plasmática de 
volta e deixá-lo como uma massa incandescente inerte. Mas a sensação de 
de-já-vù foi inevitável. Isso aconteceu dois anos depois das aves terem 
sido mortas e algumas novas serem postas no ambiente. 

Outros três anos até que a nova bomba mexesse com o gigante ga-
soso novamente. Os três anos que marcaram a história da humanidade.  

Havia algo de muito errado na radiação que chegava de Júpiter, 
três novos tipos de raios foram descobertos. Apelidados de juptinos alfa, 
beta e gama (ou jα , j β , jγ ). 

Casos anormais de câncer de pele apareceram logo nos primeiros 
meses de exposição a esses raios. 
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Pessoas começaram a morrerem nos primeiros anos desse novo sol. 
Estava perigoso andar sob o a luz de Júpiter. 

Além disso. A camada de ozônio estava ficando opaca. Literalmen-
te. Ela também estava se queimando com a nova radiação gerada por 
Júpiter em combustão. Neste mesmo sexto ano, já se sabia que era emer-
gencial a situação. 

Se aquele míssil de neutrinos não funcionasse, era o fim do plane-
ta. 

Neste meio tempo, eu descobri o real porquê da bomba de plas-
ma. Um simples e puro teste! O plano já estava em andamento já havia 
cinco anos antes de minha equipe entrar para construí-la. Uma superio-
ridade que aquele país queria ter a qualquer custo. Júpiter era gasoso, ele 
não explodiria em milhões de pedacinhos e ameaçar o resto dos planetas. 
As aves seriam prejudicadas sim, mas não para erradicar o vírus. A opera-
ção Arca de Noé já tinha até começado também, com mais animais do 
que aves até. Talvez na mente daquele fascista idiota fossem dois coelhos 
com uma cajadada só. E tinha a solução sendo experimentada ao mesmo 
tempo: a bomba de neutrinos. Outra forma de teste. 

Isso me deixou mais do que furioso e indignado. 
Um ódio tão profundo e enraizado que apenas uma coisa eu tomei 

como meta da minha vida: acabar com a mente insana que planejou estas 
atrocidades. 

Por este motivo estou sendo preso. Há mais de quatro meses atrás 
dei cabo da minha meta: matei o presidente da nação que criou as duas 
bombas. Não pergunte como, a história contará mais tarde, já que não 
tenho muito tempo para escrever. 

Ao menos não tenho remorso, muito menos tenho medo de meu 
destino agora. Eu construí o cavaleiro deste apocalipse que vivemos ago-
ra. Apenas fugia para tentar encontrar a solução. 

Já que a bomba de neutrinos não funcionou. 
Ela explodiu como previsto, na data prevista, da forma prevista, 

iniciou as reações previstas e tudo mais. 
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O imprevisto é que ela seria fraca demais para apagar um sol. Pura 
e simplesmente. Isso não é um livro de ficção científica, não se decepcio-
nem com o final. O ser humano não conseguiu vencer no fim: nossa 
prepotência nos matará a todos. 

O sol-Júpiter está aceso há 10 anos. Com a atmosfera do jeito que 
está, é letal andar sob as horas que são previstas para sua exposição. O 
que já nem é bem certo. A cor do céu e escura, não tem vento, a maior 
parte dos oceanos já secou. A secura da terra também sugou os lençóis 
freáticos. Plantas quase não existem, animais só em cativeiros e viventes 
de cavernas. Seres humanos estão se matando por uma espiga de milho, 
um copo de água, ou qualquer coisa que lhes despertem o desejo. Esta-
mos fadados ao fim. E eu aguardarei o meu em silêncio, mas com espe-
rança. Não vou escapar, sei bem disso, por isso, acho que terei o que 
mereço. Apenas aviso a quem ler (se é que alguém lerá) que não caia no 
erro que eu caí. Deus deu ao homem inteligência, mas a culpa dessas 
atrocidades não é dele, é nossa. Ele nos deu também nosso livre arbítrio. 
Podemos decidir, e para decidir é preciso ponderar, e para ponderar é 
preciso inteligência. Da inteligência que Deus deu os homens. 
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Passeio pelo beco 
 
Se não fosse a dor de estômago, decorrente da gastrite virando cir-

rose ou uma úlcera, Tonho, como era conhecido o Sr. Antônio, não teria 
deixado o bar naquela noite. Era quase meia noite. Sua mulher já está 
dormindo a pelo menos três horas. Ela não se importava tanto assim, 
quase já se acostumara. Afinal, Tonho sempre voltava pra casa por essas 
horas quando saia para beber. Seus filhos também dormiam, mas mal 
sabiam onde estava o pai. Tonho pensou neles, em como ele era ausente, 
como a mulher sempre está dormindo quando ele chega, já que ele faz 
questão de se atrasar em um bar e nunca chegar em casa para ter a comi-
da ainda quente na janta. Qual era o problema afinal. O problema era 
criar problema, ele concluiu. Ele criava seu próprios problemas... Nunca 
tinha parado para pensar assim em sua vida, há dois minutos pensou 
mais do que uma noite inteira. Mas, mesquinhamente logo apagou sua 
reflexão, estava convencido que o mundo é que era cruel e não ele o a-
comodado. 

Caminhava sozinho uma ruela fria de sarjetas empoçadas. Por ali 
tinha um atalho, lembrou-se ele. O abdômen dando-lhes socos e belis-
cões agudíssimos, isso porque ele revidou com álcool. Umas duas casas 
na frente. Sim, ali. Um beco. Só dava pra ver luz lá do outro lado. Ele 
olhou. A visão ainda não estava assim tão embaçada. Não havia nada no 
beco. Nada de ameaçador. Em tempo como aqueles, era preciso sempre 
ficar atento. Começou a caminhar em direção da escuridão da travessia. 
Ele ouvia seu coração, sua respiração e o pisar de seus pés no solo de 
barro, mais nada. 

O relógio soou um bip, que ele nunca conseguiu desligar, mar-
cando a virada do dia. 

Um choro de bebê ecoou pelo beco. 
Tonho parou imediatamente. Era um bebe que estava chorando. 

Não era dentro das casas, era ali no beco. Ele mal podia ver seus pés, 
naquela escuridão, mas pôs-se a procurar a origem do som. 
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Um bebê, meu Deus, num beco, naquela hora. Ele esqueceu suas 
preocupações e pensamentos e senti-se minimamente solidário. Afinal, 
não deixaria uma criança no meio daquela noite fira e escura, todavia não 
ficaria tão aliviado em tê-la em seus braços. Ainda sim procurava. 

Ali. Uma massa escura se mexia. Sim ela ele. O bebê perdido. 
Como, ele se perguntava, como um bebê ali. Que coisa mais desumana. 
Segurou o bebe, meio sem jeito. Devagar ele ia andando, o bebe calou-se 
mais um pouco. 

Tonho notara um ligeiro incomodo ao carregar a criança. Era in-
comum, mas ela estava cada vez mais difícil de carregar. Talvez por ele 
não ter nenhuma prática com crianças, deixava tudo para a mulher, mas 
ele já carregou crianças antes, esta estava particularmente difícil. 

Lutava para manter a criança no colo e não deixá-la cair. Mas que 
coisa. A escuridão atrapalhava muito, ele não tinha certeza de onde pega-
va, não sabia se poderia machucar o bebê. 

Quase ele lhe escapa da mão! Tonho soltou uma exclamação aba-
fada e quase um palavrão. 

Nos últimos dois metros, além da dificuldade de manter a criança 
em seu colo, ela adquiriu um peso incompreensível. Aquilo já estava 
ficando insustentável. Tonho queria imediatamente a luz do poste para 
poder ajeitar-se com o bebê. 

Quando foi banhado pela luz e pode olhar o bebê. O largou no 
chão prontamente. 

Estivera carregando uma criatura indefinível que o olhava fixa-
mente com olhos brancos, quase amarelados. Abriu uma boca grotesca 
que pareceu sorrir-lhe. Tonho sentia o coração palpitando na garganta. A 
coisa soltou um grunhido e disparou de volta ao beco. 

Tonho ajoelhou e vomitou tudo o que comera naquele dia. Dali 
correu para casa e suou frio até o meio dia do dia posterior. Como terror 
da figura do bebê monstro não lhe saindo da visão. 

Nunca mais bebeu, tornou-se um homem melhor desde então. 
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