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RAFAEL 

 
 

“Já não O escuto. 

Quase não sinto mais Tua presença. 

Será que Vos esquecestes ou estou a esquecer-me de Ti? 

Oh! Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. 

Meu Criador. 

Subestimei   minhas   capacidades    de    mensageiro,    guerreiro   

e protetor. 

Acreditei que a inteligência sublime que me destes seria capaz de 

compreender e cumprir a missão que me confiastes. Eu estava errado. 

Há algo mais. Há  muito  mais.  Que  minha  sabedoria e inteligência  

já não conseguem alcançar. 

Longe de meu lugar e longe de Tua presença, esta é a única manei- 

ra de Vos pedir auxílio. Espero que possas ouvir-me. Sei que sou um 

simples anjo agora e que preces são Teu canal direto com os humanos, 

mas, exilado aqui, junto deles, ajudai-me a encontrar um  caminho, 

uma maneira de cumprir minha missão. Anseio voltar a Tua presença. 

Servir-Te como sempre fiz. 

Rogo-Te por um sinal. Enviai-me uma luz. 

Imploro que estejais junto a mim... Mesmo que uma última vez.” 
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PRÓLOGO 

 
 

Eva 

Sinto o balanço do barco. Ele desliza sob a fina película das águas 

negras do lago. Já era madrugada, a lua... branca, grande e hipnotizante. 

Nunca a vi assim antes. Apesar de as estrelas estarem escondidas por nu- 

vens carregadas é uma bela noite na fazenda... Uma bela última noite. 

O lago parecia, sob a luz do luar, um buraco negro sem fim refle- 

tindo perfeitamente a lua. 

É difícil enxergar em volta, apenas a lua se revela. As lágrimas não 

deixam meus olhos em paz e tenho dificuldade ao respirar, meu peito 

está pesado. É como se algo me sufocasse. Gotas frias de chuva come- 

çam a escorrer por meu rosto misturando-se às lágrimas e já não consigo 

ver quase nada. 

No chão do barco uma poça de sangue vai aumentando e juntan- 

do-se à água da chuva em volta dos meus pés descalços. Pra quê sapa- 

tos? Olho aquilo com indiferença, me feri ao entrar no barco, mas não 

consigo sentir outra dor que não seja a que tenho no mais profundo do 

peito agora. Meus movimentos eram automáticos. Minha cabeça é in- 

vadida por pensamentos que me atormentam o tempo todo. E o barco 

balança ainda mais com o vento que chega com a chuva. 

Largo os remos inúteis. Não consegui fazer aquilo direito, mi-  

nhas mãos e meus braços tremiam tanto e aqueles remos infernais não 



 

 

estavam ajudando. Arranco os remos com raiva e os lanço na água gri- 

tando como se tudo fosse culpa deles. E, então, uma pressão no peito    

e uma náusea terrível me fizeram cair de joelhos sob a poça de sangue, 

que aumentava cada vez mais e sacolejava com o balanço do barco para 

lá e para cá. Nesse momento botei para fora mais um grito. No entanto, 

agora era dor. Uma dor que não era física. Ela vinha lá de dentro, do 

mais profundo do meu ser. Gritei. Urrei até ficar sem voz em meio à 

tempestade, que parece espelhar exatamente como estou por dentro.  

Os animais ao longe, nos estábulos, inquietos pelo temporal, seguiram 

meu grito e me acompanharam com um lamento angustiado pela noite 

chuvosa. E ajoelhada, como em uma prece derrotada, encharcada pela 

chuva e pelo sangue, chorei ao som da lamúria dos animais. Com o 

peito ainda pesado e a sensação de que ele quer explodir, posso ouvir as 

batidas aceleradas do meu coração. 

Olho para minha casa, agora ao longe. O casarão branco. Não vou 

voltar atrás. 

O vento me levou a esmo para longe da margem, para um lugar 

onde eu sabia ser profundo. 

É aqui. 

Levanto e algo brilhante chama minha atenção na proa do barco. 

Uma âncora. Pequena para o porte daquele barco. Arrasto-me até lá. 

Preciso pegá-la. 

O barco balança ainda mais. O vento e a chuva são fortes.  

Consigo pegar a corrente e puxo rápido, parece pouca coisa pesada, 

mas devia servir. Tentando me segurar puxo o restante da corrente, que 

para minha sorte está solta, e passo a ponta solta em volta dos meus dois 

pés e dou várias voltas até o peso das correntes não me deixarem mais 

movê-los. 

Com as mãos trêmulas pego a âncora. 

Meus pensamentos me assombram como fantasmas e já não posso 

suportar. Então, tudo ao meu redor se cala. Os animais, o vento, as ár- 

vores, a água, a chuva. Um vazio enorme como o de minha alma. Jogo a 

âncora e quando olho além, alguém está de pé sob a água e chama meu 
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nome, mas, não pode me alcançar, eles não deixam. E sinto um puxão 

me derrubar fazendo o barco virar de uma vez. Com o peso da ânco-   

ra e das correntes amarradas me levando para o fundo. Literalmente. 

Levando-me rapidamente para o fim. Levando-me rapidamente para  

os braços da morte. Mas, não, sem antes, e agora com clareza, vislum- 

brar momentos da minha vida... Os que me fizeram chegar até aqui. 
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O sol  ainda  não  nasceu  e  com  a  parca  luz  da  luminária  rabisco  

o chão de terra, areia e pedras diante dos degraus da frente da casa.    

Vai ser um dia quente ao que parece. Minha mão esquerda está arden- 

do, não literalmente, é que ainda estou com aquela impressão estra- 

nha de quando alguém importante toca sua mão e a sensação fica. É 

como se a mão nunca mais fosse a mesma. Já vi isso antes, no Centro 

Preparatório, havia uma garota chamada Nina que dizia ter tocado a 

mão do Governador e que nunca mais a lavaria. Nunca conheci nin- 

guém tão importante assim, mas, me lembro muito bem da última vez 

que toquei a mão de minha mãe, e de como nossas mãos se separaram 

lentamente até só sentir a ponta dos dedos dela. Eu nunca vou me es- 

quecer. A sensação seria a mesma quando sua mão é tocada em um so- 

nho? Ele tocou minha mão. Nunca consigo vê-lo claramente, às vezes, 

apenas aqueles olhos azuis brilhantes, mas sinto. Seu toque foi tão real 

que a sensação persiste e posso senti-lo ainda. E continuo rabiscando 

com a outra mão. Não sei bem o que é, mas a imagem não sai da minha 

cabeça. Um pássaro, uma espada e um cordeiro. 

E lá vem ele... O sol. Começando a refletir nas paredes branco- 

-amareladas e desbotadas da casa grande ou casarão, como eu a chamo, 
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da pequena fazenda Rosa Branca, no distrito de Vinum dentro da po- 

derosa Federação da União. Abandono meus rabiscos para contemplar 

o sol nascer e a noite se dissipar, afinal não é todo dia que se acorda 

com uma visão dessas; era a alvorada perfeita em tons de azul e laranja. 

Todavia não era para ver o sol nascer que estou aqui esperando. Mas, 

sim, porque cometi o pior erro possível para alguém como eu, princi- 

palmente vivendo sob a responsabilidade de Lúcio, meu tutor. 

Um senhor com chapéu marrom, cabelos lisos amarrados e barba 

curta  tudo em tons de branco prateado  que, nesse momento, ca- 

minha sorridente em minha direção. É estranho vê-lo sorrir, acho que o 

vi sorrindo apenas uma ou duas vezes antes; nunca está de bom humor. 

Deve estar se divertindo às minhas custas. Ele não é parente de verdade, 

mas tem cuidado de mim, de meu irmão e de tudo, desde que meus 

pais foram embora, quem sabe... sem ele, poderíamos estar largados por 

aí. Ele é como um padrinho, porque sempre esteve conosco, até mesmo 

antes de meus pais partirem. A fazenda também é dele. 

 Não entendo o que pode ser engraçado  digo voltando a ra- 

biscar o chão.  Estou aqui como você pediu. Cheguei antes do sol. 

Um bom dia com um pouco de piedade já afrouxaria um pouco os 

grilhões da escravidão a que me submete senhor carrasco. 

 Bom dia garota!  ele diz sentando-se ao meu lado na escada. 

Suas botas já estão sujas de lama. Que horas ele acordou?Lúcio tira o 

chapéu e um pensamento me vem. Ele tem cabelos brancos desde que  

o conheço, quantos anos será que ele tem? Ele nunca diz. 

 Todos vocês jovens são tão dramáticos assim ou todo drama do 

mundo ficou só para a sua pessoa mesmo? Um belo sorriso pela manhã 

é a melhor maneira de dizer bom dia. 

 Isso desde quando? 
 Desde sempre  ele responde naturalmente. 

 Não sei em que planeta.  ironizo escorando os braços nos 

degraus atrás de mim. 

 Acredito que não  nos  encontramos  pelas  manhãs  ou  es-  

tou enganado? Porque  a senhorita tem uma certa tendência a dor-    

mir demasiadamente. 
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 Então quer dizer que você é amável pelas manhãs e intratável o 

resto do dia?  debocho. 

 Não tenho motivos para rir à toa. 
 Não está rindo à toa agora? 

Ele me olha sério. 

 Não.  diz sorrindo. 
Os sorrisos dele são realmente raros e irritantes. 

 As minhas custas?! 

 Claro! 

Bufo e me sento direito novamente. 

 Precisava ser tão cedo? Nem a Olga acordou ainda, e olha que 

ela é a primeira a acordar todos os dias. É ela quem faz o café! 

Olga é nossa... Não sei dizer o que ela é, ela cuida do casarão, de 

mim e do meu irmão Andros. Também é quase da família, desde sem- 

pre me lembro de Olga. 

 Sinto informá-la.  Lúcio começa  Olga já saiu há algumas 

horas, porque hoje coordenará todas as mulheres da fazenda no hortá- 

rio, é dia de colheita. Ficarão o dia todo por lá. 

 No que dependesse de mim, eu estaria lá com ela ...Você devia 

ter me mandado pra lá... 

 Ainda bem que não depende. Do contrário garanto que aquelas 

plantas todas já estariam mortas por falta de irrigação e cuidados. Se a 

vida de alguém dependesse de você, eu não queria ser esse alguém. Por 

isso estou sempre de olho. 

 Como você é exagerado... 
 Sabe qual é a pior parte de te castigar? 

 Hum? 

 É ter que passar o dia todo aguentando você e a sua imensa falta 

de humor,  resmungando o tempo todo em meus ouvidos  ele está  

se divertindo com isso. Deito-me nas escadas com as costas das mãos 

nos olhos. 

 Mas não seja por isso, me tire do castigo assim posso aproveitar 

-e-s-m-u-n-g-o- as 

manhãs e... 
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 Espere!  Lúcio diz.  Eu me sento novamente encarando- 

-o; só pode ter percebido que tenho razão. Lúcio pôs o dedo indicador 

em riste, e fez uma cara como se eu não estivesse lá e procurasse por 

alguém; pega um papel dobrado do bolso da camisa e começa a ler em 

voz alta. 

 Ah não! Lá vem você de novo. 
 

Sr. Lúcio Rosa, lastimamos informar que Eva Silva inscrita 

no RGU número 14055-3-469 está REPROVADA por inaptidão, mau 

comportamento e notas abaixo da média de toda a Federação da União, 

em seu décimo e último ano regular de estudos no Centro Preparatório. 

Por tanto, ela será encaminhada ao Departamento de Aprendizes em 

Manutenção onde será submetida a um novo sistema de ensino que 

será informado ao senhor na data prevista neste comunicado. A reprova 

é inadmissível nos termos do Governo, mas ainda há quem tenha difi- 

culdades de se adaptar ao sistema, que apenas almeja que a Federação 

da União se torne cada vez mais forte e com cidadãos preparados. 

Obrigada e  

Juíza Hazel Fer de Lance 

Corregedoria Juvenil 

 

Lúcio de repente perde o tom amistoso e posso ler nas entrelinhas 

do seu rosto um traço de preocupação. 

Dizem que reprovar na União é mais do que uma coisa grave, é um 

desastre, uma catástrofe, principalmente quando a reprova é no último 

ano no Centro Preparatório. Claro que estou deprimida por não ter 

sido aprovada, mas Lúcio faz questão de me martirizar. Só me resta 

fazer uma careta para ele e abraçar meus joelhos escondendo o rosto. 

 O que você vai me obrigar a fazer hoje?  digo derrotada.  

Pentear as ovelhinhas, dar banho nos cavalos, passar uma peneira de 

piscina no lago... Que coisa bizarra vai ser? 

 Essas coisas você já fez. Não gosto de repetir tarefas. 
Lúcio se levanta e ergue a sacola que estava na mão, tirando um 

pincel. Olhei com cara de desconfiança: 
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 Um pincel? 

 Adivinha pra que? 

 Vamos pintar algo? 

 Não me admira você ter reprovado. Claro que vamos, na verda- 

de você vai... Tome. 

 Mas... 

 Sem mas, está vendo a porteira? 

 O que tem ela? 

 Santo deus! Seu trabalho de hoje é pintar a porteira, Eva! E toda 

a cerca em frente a fazenda. 

Touché. Ah! Não... 

Fico calada. Paralisada. E sinto um frio na espinha subir imedia- 

tamente. Os calafrios me arrepiam inteira. Segurei as lágrimas como 

uma criancinha. A porteira era imensa, e a cerca nem se fala, mas esse 

não era o maior problema. Lúcio, vendo a minha reação, não podia 

perder a piada, caiu na gargalhada. Não estou gostando nada desse 

Lúcio sorridente. 

 Pense pelo lado positivo é só a cerca da frente da fazenda e... 

Continuei petrificada. O sorriso triunfante dele percebeu algo. 

 Ah! Não Eva! Não tem ninguém lá sob a porteira. Pare de 

paranoia. 

 Você sabe muito bem que não gosto de lá. E faz de propósito 

para me castigar. 

 Mas você sempre passa por ali sem problemas. Por que isso agora? 

 Passar é diferente de ficar ali o dia todo e sabe-se lá quantos 

dias mais. 

As pessoas que conheço geralmente sentem medo do escuro, de 

entrar nos porões dos armazéns aqui na fazenda ou no lúgubre sótão  

do casarão. O meu medo está na porteira da frente. Tenho sempre a 

impressão de ver alguém de roupas escuras sobre a ombreira. A porteira 

é mais baixa, mas o portal onde fica a placa com o nome da fazenda ao 

redor dela é bem alto. É insano. Quem ficaria em pé ali naquela altura? 

Só em pensar os calafrios voltam. 
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 Olha que ótima oportunidade para enfrentar seu medo, traba- 

lhando duro. E convenhamos você está precisando de uns exercícios a 

mais, olhe só como está fora de forma. Como me preocupo com você 

vou ajudá-la a perder uns quilos. 

 Não sei como ficar esfregando um pincel na madeira o dia todo 

vai me ajudar a emagrecer alguma coisa. Principalmente no lugar que 

mais detesto dessa fazenda... 

 Drama, drama, drama. Como no seu caso é mesmo um casti- 

go, você vai ter que aguentar, quem sabe assim você começa a enten- 

der a gravidade de seus atos. Agora vamos logo porque a semana está  

só começando. 

Ele para e volta, olhando para o chão. Na direção do rabisco que 

não tinha dado a mínima bola até agora. 

 O que é isso? 

 Sei lá... Só rabisquei. 

Ele olha para mim e olha para o chão com desconfiança. 

 Você devia parar com essa história de ficar rabiscando em todo 

lugar e se concentrar nas coisas importantes da vida.  Diz pisando de 

propósito no meu desenho. 

 Ei! 

 Vamos.  seguindo na direção da porteira. 

A mim só resta ir atrás dele. 

 O Andros podia pelo menos me ajudar?  arrisco. 

Ele para se vira para mim e pega um papel em outro bolso. Não 

aguento isso... 

E começa: 

-lo que 

Andros Silva inscrito com RGU 14055-3-468 foi APROVADO com  

as melhores notas da Federação da União e temos a honra de convidá- 

-lo a participar das festividades de formatura pelo sucesso conquista- 

do. Informamos que a partir desta data o referido se torna um cida-  

dão EMANCIPADO da Federação da União. Obrigada e parabéns  

pela conqu  

Maria Carmen Martinez 
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Secretária Geral da União 

O rosto de Lúcio novamente perdeu o tom amistoso e o mesmo traço 

de preocupação apareceu. Comigo tudo bem, está tudo um de- sastre, 

mas com Andros? São ótimas notícias, ele deveria estar radiante, cheio 

de orgulho. Talvez seja porque Andros será livre agora para esco- lher o 

seu próprio caminho e ele não terá mais como impedir, como 

faz comigo. 

 Cada um tem a tarefa que merece. E ele ainda não voltou das 

festividades do Governo, mas quando voltar vai ter o descanso merecido 

por ter passado com as melhores notas, ao contrário de certa donzela. 

 Argh! 

*** 

 Você podia ter sido mais humilde e ter escolhido uma proprie- 

dade menor? Nunca gostei de coisas grandes demais.  digo olhan-  

do com cuidado as toras de madeira que formam o que muitos aqui 

chamam de portal. Uma segura uma das hastes da porteira. Ela é bem 

grossa e é ligada a outras duas toras; uma na outra extremidade da por- 

teira e uma no alto unindo as duas.  Daí eu terminaria no máximo 

em algumas horas e... 

 Seu conceito de grande ou pequeno varia muito. Quando é pra 

andar a cavalo a propriedade, segundo você, é minúscula, agora quando 

é para trabalhar é grande demais... Pensei que tivesse medo desse lugar... 

 Claro! Você não me deixa cavalgar aqui fora!  digo saindo de 

perto do portal como alguém que levou um choque e com os olhos fixo 

no alto dele. Onde obviamente não há ninguém. 

 É perigoso ficar andando por aí. 

 O que pode ser perigoso? O Governo cuida de tudo.  digo 

ainda com os olhos para o alto. 

 O Governo cuida de tudo...  repete para si mesmo. 
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Ele caminha até o meio da estrada de terra em frente à fazenda, 

coloca as mãos na cintura e começa a olhar a sua volta como se pensasse 

bastante antes de falar. 

 Quando a União começou não havia mais donos de terras, tudo 

que havia antes da guerra já não existia mais, regras, leis, limites... Então, 

aqueles que sobreviveram puderam escolher onde retomar a vida. Só 

muito tempo depois começaram a surgir pequenas cidades e os cadastra- 

mentos. Muitas pessoas foram em busca de comida e uma vida melhor 

nelas. Aqui já existia esta comunidade, a vila, e eles herdaram a terra. Eu, 

seu pai, sua mãe e os outros apenas fizemos com que prosperasse, por isso 

estamos aqui até hoje e a comunidade permanece depois de gerações. Só 

isso. Eu não escolhi e nem comprei essa propriedade. Nós a herdamos. 

Hoje realmente é um dia atípico. Lúcio nunca me diz nada além do 

que eu precisaria saber. A vila fica próxima ao casarão, muitas famílias 

vivem lá. Ninguém é empregado, Lúcio sempre diz trabalham 

pelo mesmo então tudo é posto em comum, o trabalho, a comida 

e o resto. 

 Mas, por que o casarão se todas as outras casas da vila dentro da 

fazenda são normais? 

 Seu pai quis assim. Insistiu que ela fosse aqui e assim. Estava 

meio paranoico com isso, na época, sua mãe também concordou com 

ele... então nós construímos. 

 Vocês? 

 Sim. 

 De que adianta fazer algo desse tipo pra abandonar depois...  

Ele apenas me observa e depois olha para o chão, mas não diz nada. 

Melhor aproveitar o bom humor dele. 

 Por que a fazenda fica tão isolada? Eu levo quase uma hora para 

chegar ao Centro Preparatório. Não podiam ter se mudado para um 

lugar menos deserto? 

 Alguns acham essa terra sagrada. E seu pai era uma dessas pessoas. 

 Isso não faz sentido algum pra mim... 

Ele se cala. 
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 Falando no meu pai, você tem algum... 

 Veja só  ele me interrompe depressa  Lá vem o seu ma- 

terial.  Lúcio apontando para o carro vermelho que chegava pela 

estrada de terra levantando a poeira.  E olha! Está vindo no seu pre- 

sente de emancipação... Que você não teve.  diz Lúcio se referindo  

ao carro que comprou para mim, mas que não poderia usar porque    

fui reprovada. 

Há cerca de um ano, no jantar, onde raras vezes acontecia uma reu- 

nião familiar, estávamos eu, Andros e Lúcio jantando num clima bem 

amistoso. Quando Lúcio começa: 

 O fim do ciclo de estudos deve ser comemorado com honras! 

 Não acho que seja para tanto  diz Andros.  É uma coisa 

natural, todos terminam. 

 Pra você é fácil dizer, é o gênio.  digo séria, mas o sorriso dele 

me desmonta, reviro os olhos e acabo sorrindo também. 

 É sério. Será o primeiro grande feito de vocês e quero que seja 

especial, por isso me digam já o que vocês mais desejam depois da for- 

matura no Centro Preparatório? 

Na lata eu diria: ver os meus pais, só para dizer umas poucas e boas  

a eles. con- 

dições incomunicáveis. O melhor é esperar que entrem em contato nos 

Já escuto esse discurso incomodo há 

quase doze anos. Melhor deixar isso para lá. 

 Um carro seria legal. Vi uma foto dele num anúncio. Stargate. 

Dizia que era o carro do futuro, um portão estelar, como uma nave para 

outro mundo. Parecia fantástico. Deve ser caro. 

 Um carro?!  Andros debocha de mim.  Você definitiva- 

mente não é nada esperta. 

 O que tem de mal nisso? 

 Certeza Eva?  pergunta Lúcio. 

 Certeza, ué?! Não vejo melhor presente. 

 Eu quero viajar pelo mundo.  diz Andros triunfante. 

 O quê?!  engasgo-me com o suco. 
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 É uma ótima escolha Andros  aplaude Lúcio.  Mas você 

sabe que é difícil conseguir o visto de saída da União. E que eles moni- 

toram seus passos até a volta? 

 Ouvi falar que é difícil, mas você perguntou o que eu queria. 

 Vamos fazer o possível pra conseguir o visto de saída.  ele olha 

para mim  Você não quer a mesma coisa que seu irmão Eva? 

Não vou dar o braço a torcer. A ideia dele era fantástica, mas vou 

ficar com o meu carro mesmo, pelo menos a ideia foi minha. 

 Posso ir aonde eu quiser de carro também. 

Andros levanta as sobrancelhas. 

 Ótimo! Logo mais, ao fim do próximo ano, estaremos feste- 

jando sua formatura e consequentemente a emancipação de vocês, en- 

tão poderão dirigir e viajar, claro que dentro dos limites impostos pelo 

Governo. Mas agora  ele parou, olhou bem para nós dois como se es- 

tivesse receoso em dizer  Eu gostaria, que, quando vocês terminarem 

os estudos, e chegar a hora da prova final no Centro Preparatório para  

a emancipação de vocês, não aceitassem nenhum cargo no Governo. 

 E por que isso? 

Andros parece não gostar do que ouviu. 

 Gostaria que tomassem conta da fazenda, afinal ela também é 

de vocês, e eu já estou velho. 

Senti naquela conversa que Lúcio estava barganhando, tipo uma 

permuta, eu te dou o que você quiser e você me dá algo que eu quero. 

Não preciso dizer que Andros torceu o nariz para a ideia de Lúcio e 

desconversou. Eu simplesmente não me importei. Não tenho interesse 

nenhum no Governo e na fazenda há muitos trabalhadores que sempre 

cuidaram bem de tudo. Um ano depois, ao sair do Centro Preparatório 

com Julius, que sempre me acompanhou nas convocações finais, en- 

contro, estranhamente, em um ponto escondido da estrada, um Lúcio 

raivoso, que já sabendo a notícia me arrastou pelo braço até o meu 

presente de formatura estacionado ali com um laço vermelho ao redor 

dele. Merda, pensei. Lúcio arrancou tudo e lançou no chão. 

 Você não merece nada disso. 
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Aquele dia fiquei realmente com medo  de  Lúcio,  nunca  o  vi  

tão bravo. 

Volto para a realidade e o carro se aproxima. 

 Pelo menos esse carro serviu para alguma coisa. Não combina 

nada com o campo, mas não vou deixar ele só enfeitando a garagem. 

Não é mesmo? 

Ele realmente vai fazer com que me arrependa todos os dias por ter 

reprovado. 

 E cuidado, se continuar olhando demais vai acabar encontran- 

do o que tanto procura no alto dessa porteira. 

*** 

Após uma de hora trabalho meu pescoço já doía de tanto olhar 

para o alto. A impressão de ter alguém me observando dali de cima é 

vertiginosa. E começo a conversar comigo mesma. 

aga por me fazer ficar aqui... É muito castigo...  

Olho para o carro vermelho parado ali  E que estupidez me deixar 

com esse carro! Ele sabe que não sei dirigir. Vai ver é só pra me castigar 

mais... E que idiotice pintar de branco uma porteira. A estrada é de 

terra! T-E-R-R-A! Deviam ter comprado logo tinta marrom, assim não 

seria serviço jogado  

Quando volto a olhar para o alto, levo um susto que me faz cair  

no chão. Um pássaro grande está lá com as asas abertas. Meu coração 

quase para com o sobressalto, mas sou tomada pela visão daquelas asas. 

Há algo de familiar nelas. 

Ainda no chão, volto à realidade quando dois carros de cor preta pas- 

sam rápido levantando toda a poeira que eu previra a poucos segundos, 

deixando os meus dois metros de cerca recém-pintados de branco todos 

polvilhados com poeira. O ódio me subiu às têmporas, até eu ver que os 

carros eram do Governo e que entraram na fazenda sem a menor ceri- 

mônia. Quando o carro virou pude ver o homem sentado no banco de 

trás me olhando. Ele acenou para mim. Foi o que deu para ver em meio 
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à poeira. Eu não acenei nem por educação, afinal acabaram de estragar 

todo o meu trabalho. Minha vontade era de fazer um gesto mal-educado. 

Não é normal que carros do Governo invadam assim a sua casa  

sem um bom motivo. Na porta de entrada da casa, o estranho conversa, 

brevemente, com Julius; fiel ajudante de Lúcio em todos os assuntos; e 

logo dá as costas e entra em um dos carros sem se despedir. Preciso saber 

o que está acontecendo. Olho para o carro vermelho e algo me passa 

brevemente no pensamento, mas espanto a ideia idiota logo. No alto da 

porteira não há mais nenhum pássaro. Nem pude observá-lo melhor. 

Decido ir caminhando até o casarão para sondar. Posso dizer que fui pe- 

gar água caso seja pega por Lúcio. Aperto o passo e cruzo com os BMXs 

pretos, mas nem olho para não demonstrar interesse. 
Chegando ao casarão ouço os gritos de Lúcio com alguém: 

 Eu já disse que não é para recebermos esse tipo de visita sem 

estar preparados. Alef não nos avisou? Por que deixaram que entrassem 

na propriedade? 

E para quando seu olhar cruza com o meu. 
 Caramba! 

Ele fez um sinal para Julius sair. 

Fiz como se estivesse chegando ainda, como se nada tivesse aconte- 

cido. Entrei e f

para pegar uma garrafa para evitar suspeitas. Na volta da cozinha en- 

contro com Lúcio parado no salão principal olhando para uma espada 

velha, um artefato de arte antigo fixado no centro da parede e entre as 

escadas. Ele resmungava algo ininteligível. E me vê passando. Droga. 

 Já começou a enrolar? 
 Está muito calor lá fora  digo erguendo a garrafa  Falando 

nisso, vou pegar um chapéu lá em cima, se não vou ficar tostada com 

esse sol. 

Viro-me para as escadas brancas e vou subindo, mas paro e em tom 

casual pergunto: 

 Lúcio quem eram naqueles carros? 
 Não era nada. 

Minha cara de interrogação fica evidente. 
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 Eram do Governo. Uma batida de rotina inesperada. Eles sem- 

pre são inconvenientes, tratam todos como se fossem foras da lei. 

Ele já havia falado muito sem dar sobre algo que era visi- 

velmente desagradável para ele. O Lúcio amistoso da manhã já estava 

intratável. Não sou boba, não insisti, mas senti algo muito estranho em 

relação a essa visita, sobretudo depois dele parar de falar quando me viu. 

Então subi, peguei um chapéu e voltei ao trabalho. Não queria irritá-lo 

mais do que aqueles estranhos já o haviam irritado naquele dia. Afinal 

ele gostava de dar castigos estranhos e desnecessários. 

 
O trabalho foi bem produtivo, enquanto ficava matutando sobre  

o que havia acontecido durante o dia, tentava juntar os pontos e des- 

cobrir em minha memória quem era aquele estranho. No fim, nem me 

dei conta que dei conta de boa parte da cerca a direita da porteira. Até 

deixei minha paranoia com a porteira um pouco de lado. 

 Não acho seguro uma bela donzela ficar no meio da rua sozinha 

quando já escureceu. 

 Ei!  Fabrício me pega desprevenida  Vá assustar sua mãe! 

Não faça isso outra vez! 

Ele ri e fica me olhando com cara de tonto. 

 Que foi? 

 Nada... Só estou admirando... 

 Ah... Pare com essas bobagens! 

 Já está tarde, vamos. Eu acompanho você. 

Fabrício era filho de Julius e morava na pequena vila dentro da 

fazenda, ele deve ter poucos anos a mais que eu, na verdade nunca 

perguntei a idade dele, mesmo sendo amigos desde que ele retornou   

há poucos anos a Vinum. Ele e o pai passaram alguns anos fora, mas 

não me lembro dele quando criança, e se tínhamos a mesma amizade. 

Enfim, como todos, agora ele também trabalhava com Lúcio. 

Quando voltei para casa estava toda suja de tinta e poeira e nem 

sinal de Lúcio. Fui até a cozinha ver se havia jantar, e nada... Nem sinal 

de uma alma viva na casa. Lá fora gritei para Fabrício, que já se afastava 
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da casa montado em um dos cavalos da fazenda, perguntando onde 

estavam todos da casa. Ele disse que Lúcio encerrou o expediente mais 

cedo e saiu com seu pai para algum lugar. 

Tenho certeza que tem a ver com a visita de hoje. 

Depois do banho, desço até a cozinha, a casa parece deserta. Ainda 

bem porque já estou com minha camisola e pronta para dormir. A porta 

que dá para o quintal da casa está aberta. Estranho. Nem sinal de Olga. 

Pego um pote de sorvete no freezer, e um daqueles sanduíches naturais, 

tudo feito por Olga  ela não gosta de comprar nada industrializado 

pelo Governo  diz que só confia em coisas que ela vê sendo preparadas, 

então, basicamente, tudo que comemos em casa é produzido aqui mes- 

mo. Aliás, e pensando bem não só a comida, o freezer foi projetado pelo 

Dr. Alef, como todos os aparelhos usados por todos na vila e em toda a 

fazenda. Ele, que além de inventor também é médico, vive em uma caba- 

na no extremo da fazenda, não está na propriedade, é um pouco isolado. 

Andros o ajudou a projetar várias coisas para tornarem nossa vida mais 

prática. Acho que a única coisa que não foi feita por ele foram os carros. 

Dizem que havia muitos carros bons abandonados por todo lado, então 

temos uma boa frota de carros velhos. Andros tenta dar um jeito nos 

carros, mas eles são de antes da União, e a Federação tem mais de cem 

anos, então, quando um carro está bom, outro quebra, e isso o mantém 

ocupado quando não está estudando ou inventando algo com o Dr. Alef. 

Quando apago as luzes, uma batida forte vinda do salão principal 

me assusta. Acho que foi a porta. Ouço vozes alteradas vindo na direção 

da cozinha. Parece Lúcio, e ele está nervoso. 

Vou devagar me aproximando da porta da cozinha, as vozes pare- 

cem ter entrado no escritório de Lúcio que fica poucos metros antes da 

cozinha. Não dá para ouvir bem. Preciso me aproximar mais. 

A porta está entreaberta e a luz vinda de lá forma uma fresta pelo 

corredor. 

Chego bem perto. 

Lúcio esbraveja com alguém: 
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 Estávamos despreparados! Quer colocar tudo a perder? Por que 

não nos avisou? 

 Estava fazendo uma atualização nos sistemas de segurança, eles 

passaram enquanto os sistemas reiniciavam. Os bloqueios não estavam 

ativos. Não havia como prever. 

Era uma voz familiar, mas não identifiquei quem era. 

 Você deveria ter feito isso de madrugada, Alef! 

 Eu precisava ver se funcionaria ou não. Eu não podia esperar, o 

sistema já estava ultrapassado e a União cada vez mais está fechando o 

cerco. Precisava agir rápido. 

 Aqui também não tivemos como impedir, eles foram entrando 

e, a reforma da porteira e...  reconheci a voz do Sr. Julius, mas Lúcio 

não deixou que ele se defendesse. 

 Deixe para lá agora o mal já está feito, não há mais o que fazer. 

Eles a viram. Era a única mulher nessa idade por aqui... Eu também 

tenho culpa nisso. Espero que as mentiras tenham convencido. 

Todos ficaram em silêncio por um tempo. Ele continua... 

 Não sei se conseguirei escondê-la por mais tempo... 

 
Senti um arrepio na espinha. Recostei na parede com a cabeça para 

trás buscando ar. 

 Única mulher... Única mulher ali fora...  murmuro. 

O pensamento me atordoa, preciso sair e quando tento, a pressa 

me faz desequilibrar e esbarro no vaso de rosas vermelhas ao lado da 

porta do escritório e ele cai. 

 Mas que merda! Quem está aí?!  A voz de Lúcio estronda 

como um trovão se aproximando da porta. 

Ah não! 

Vou ser descoberta... 
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02 
A MENTIRA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Estou correndo. Tudo está  escuro.  Não  sei  onde  estou.  Meu 

coração está acelerado. Agora vejo as luzes dos faróis e ouço freadas de 

carros me cercando. São eles. Tento fugir, mas não consigo sair do lugar. 

Os carros do Governo vieram me pegar. Homens de preto me agarram 

e tentam me arrastar com eles. Estou desesperada, me debatendo e gri- 

tando, mas minha voz não sai. É como um grito mudo. A voz de Lúcio 

- Tento me 

libertar usando toda minha força e, subitamente entro na escuridão 

mais uma vez. Os carros e homens sumiram. Volto a correr desespera- 

da. Cansada. Agora, estou numa floresta, posso sentir o cheiro úmido. 

As folhas e os galhos arranham meu rosto, braços e pernas rasgando o 

vestido branco que estou usando. Meus pés descalços indicam um chão 

lamacento cheio de musgo e folhas, impedindo que corra depressa. A 

fraca luz do luar deixa a floresta aterrorizante. Minha respiração está 

pesada e ofegante. Não estou sozinha ali. Um sussurro ecoa pela floresta 

Eva... Eva... Meu coração acelera ainda mais e minhas pernas bambas 

me fazem cair no chão lamacento. Olho para todo lado e não vejo nin- 

guém. Assustada, tento me levantar, mas correr é impossível, então me 

recosto sob uma árvore tentando me esconder. O tronco molhado e 
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gelado me faz tremer ainda mais. Eva... Não posso ficar ali parada, estou 

imunda, molhada e machucada, no entanto ainda preciso fugir, então 

volto a correr, mas já é tarde, sinto algo atrás de mim, meu corpo para, e 

ouço ao pé do meu ouvido um sussurro fazendo meu coração congelar... 

Eva... 

E me chama de novo. Agora ao longe. 

 Eva. 

A voz me parece um pouco familiar. Também é masculina. 

 Entendeu o que eu disse, Eva? Tente ficar acordada é importan- 

te que ouça. 

Minha cabeça se torna uma confusão. 

 Eva, Eva, se esforce, precisa me ouvir. Está acordada, mantenha- 

-se assim por um instante, depois prometo deixá-la dormir novamente. 

É até bom que volte a dormir, mas me escute agora. 

Quando abro os olhos, solto um grito e salto para trás de susto. 

 Não fui eu!  Falo automaticamente. 

Era o Lúcio, ao pé da minha cama, e nem amanheceu ainda. 

 Uou!  viro a cara para o travesseiro novamente quando o re- 

conheço.  Que susto!  digo com a voz embargada. Viro novamente 

para encarar Lúcio que está mais sério que de costume. 

 Vou me ausentar por alguns dias, pretendo voltar antes do dia 

25, e claro antes de seu aniversário. Suas tarefas estão em uma lista pre- 

sa ao armário da cozinha. Todo material necessário já está no celeiro. 

Desta vez os trabalhadores da vila ajudarão; serão muitas tarefas e eu 

quero tudo pronto logo. 

Foram tantas informações que o módulo Eva faladeira não funcio- 

nou, ali só estava o módulo Eva hibernação, com muitas informações a 

serem processadas dali a pelo menos mais de uma hora. 

 Aonde você vai?  minha voz está rouca. 

 Assuntos de família. Um tio doente. Pretendo voltar logo. Até 

logo, estou atrasado. 

Lúcio não era muito afetuoso comigo e Andros, mas se preocupava 

muito conosco. As palavras e os olhos de Lúcio começaram a embaralhar 
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ao som dos sussurros do meu nome, Eva, e voltei ao estranho mundo 

dos sonhos onde aquela encantadora e ao mesmo tempo assustadora 

voz me chamava. 
 

*** 

Estou caminhando pela campina e Lúcio está ao meu lado. O dia 

está radiante com nuvens brancas desenhando o céu e a grama da cam- 

pina num verde vívido. Ele de repente me diz: 

 Minha família são vocês. Não tenho mais ninguém.  as pala- 

vras parecem ecoar... 

Vocês... Vocês... 

Perdida na confusão entre realidade e sonho caí em mim e dei um 

pulo da cama. Agora bem acordada. Mas há algo errado... 

Eu  estou no meu quarto, na minha cama. O sanduíche natural e  

o pote de sorvete derretido estão no criado-mudo. Como cheguei aqui 

ontem? 

Deixo isso para depois. 

Então, desci correndo as escadas de pés descalços, mas o sol já havia 

nascido e Lúcio saído há pelo menos, uma hora. Corri até Fabrício que 

arrumava o chafariz em frente à casa. 

 Faz muito tempo que o Lúcio saiu? 

 Já faz um bom tempo e ele nem se quer disse onde ficaria caso 

precisássemos entrar em contato, disse que não queria ser incomodado. 

 disse sem nem olhar para mim, continuando o serviço. 

 Eu sou uma estúpida mesmo!  digo comigo mesma socando 

o ar. 

Há algo muito estranho nisso tudo, lembro claramente agora que, 

uma vez enquanto voltava pelo campo a pé de mais um dos meus casti- 

gos ao lado de Lúcio perguntava sobre sua família: 

 Minha família são vocês.  ele respondeu. 
 Mas não tem mais ninguém? Irmãos, filhos, tios, avós, sobri- 

nhos de verdade, sabe gente sangue do seu sangue? 
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 Sangue do meu sangue?  ele disse pensativo. 

 É. Não é possível alguém não ter nenhum parente distante. 

 Eu não tenho. 

 Como não tem?! 

 Não tenho. Já morreram todos.  continuou pensativo. 

E me calei no mesmo instante. Não queria fazê-lo ter que explicar 

como sua família morreu. Devia ser doloroso. 

Resmungo comigo mesma ignorando Fabrício me olhando com 

uma cara estranha. 

 Uau! Bela roupa... 

 O quê?! 

Olho para ver o que tem de errado comigo. 

 Ai caramba! Só aí me dou conta que estou vestindo o mesmo 

de ontem, a camisola que para ajudar ainda está com um rasgo enorme 

na lateral. Dou o fora de lá sem esconder meu constrangimento. Nem 

olho para trás. Que vergonha! 

 
*** 

De volta ao meu quarto, examino a minha camisola toda rasgada. 

A janela está trancada. Tento abrir com um puxão e nada. Difícil de 

abrir por dentro, impossível abrir por fora. 

Olga não passou por aqui porque ficou alojada com as mulheres 

ontem no hortário, pelo menos foi o que o rapaz que traz o leite me 

disse quando perguntei escondida atrás da quina da parede no topo das 

escadas por causa da minha roupa. 

Fecho os  olhos  refazendo  meus  passos  na  memória  da  noite  

de ontem. 

Depois de ouvir algo perturbador e derrubar desastradamente o 

vaso, tentei sair correndo da porta do escritório, e me esconder de- 

bilmente encostada na parede da cozinha apenas adiando o flagrante. 

Senti alguém se aproximar da porta da cozinha. 
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 Quem está aí?! 

Lúcio estava muito próximo. Ele ia me pegar. 

Vi o brilho de sua botina entrando cautelosamente na cozinha escu- 

ra. E na mesma hora uma batida estrondeante vinda do salão principal 

o faz mudar de direção. Acho que alguém empurrou a porta principal 

com muita força. Não esperei para ver, mas escutei vários pés correndo 

na direção do barulho, e corri pela porta da cozinha torcendo para não 

ser pega. 

Lá fora não havia opções. Logo eles dariam a volta na casa ou vol- 

tariam por dentro. Olhei para a janela do meu quarto e nem pensei: 

corri para tentar escalar... a parede era cheia de entalhes e com estrados 

de plantas. Acho que nunca fiz uma coisa tão rápido em minha vida. 

Machuquei minhas mãos na madeira e nas plantas, mas cheguei lá em 

cima a tempo de me esconder deitada na escuridão do telhado quando 

 

coração parecia querer sair do peito. Eu mal conseguia respirar direito. 

Fiquei deitada escondida nas sombras do telhado por um tempo, 

admirando o céu negro que sempre é tão estrelado; estava sem estrelas e 

coberto por nuvens escuras. Essa época do ano é comum chover no fim 

da tarde por conta do calor, mas ainda não havia chovido. Aquilo 

seria um problema. 

Depois que os homens sumiram, rastejei até minha janela para ten- 

tar entrar. Ela surgia de dentro do telhado, por isso o acesso era mais 

fácil dali do que as outras janelas que ficam rentes a parede da casa. 

Estava trancada por dentro. Tentei, tentei e não consegui de jeito ne- 

nhum abrir aquela janela. Haviam apenas duas opções: descer e arriscar 

dar de cara com um Lúcio furioso pronto para me castigar pelo resto da 

vida ou ficar lá no telhado torcendo para Olga entrar no meu quarto e 

abrir a janela para ventilar como ela costuma fazer de vez em quando. 

Para mim, descer era inviável, não quero mais castigos e outra, 

como eu desceria aquela altura? Eram pelo menos cinco metros, acho 

que subi na adrenalina, mas não era nem um pouco capaz de descer. 

Não consigo desviar da mente o pensamento de cair e me estatelar lá 
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embaixo no gramado. O único caminho possível era minha janela tran- 

cada. Quebrar a janela também não era uma opção. Lembro que me 

sentei sob o telhado torcendo para que a mínima chance de Olga apa- 

recer se tornasse realidade. 

Em um momento estou cansada depois de um dia de trabalho pe- 

sado, pronta para dormir no meu quarto, no outro estou prestes a ser 

castigada pelo resto da vida por bisbilhotar e ouvir o que tenho certeza 

que não era para ouvir; agora estou vestida com um pedaço mínimo de 

pano presa em cima do telhado do lado de fora do casarão em plena 

madrugada. É insano! 

Estamos no verão, mas o vento frio da madrugada começou a me 

fazer repensar as roupas que uso para dormir. Minha camisola era con- 

fortável, entretanto, não cobria muita coisa. O frio da madrugada me 

engoliu ali. Só me restou tentar me encolher. Abracei os joelhos e entrei 

em choque quando o som de um trovão ressoou por toda a fazenda. 

Ah não! Só pode ser brincadeira! Pensei. 
Depois de um momento a chuva pareceu cair de uma só vez sobre 

a terra. 

O que eu vou fazer? 
Desesperada, voltei a tentar abrir minha janela. 

Inutilmente. 

A chuva agora era muito forte. Precisava sair dali. 
Olhei em volta procurando uma solução quando um trovão ilumi- 

nou tudo a minha volta e ao longe vi o vulto de alguém sob a porteira. 

Dou um sobressalto para trás e acabo caindo sentada com o susto. Eu 

sabia! Meu estômago congelou. Precisava fugir dali. 

Lembrei que no quarto do meu irmão havia uma sacada, podia 

tentar chegar até lá, mas ficava do outro lado da casa. Precisava subir o 

telhado e descer até lá. 

Não pensei duas vezes. Comecei a subir com cuidado porque es- 

tava descalça; o que não ajudava muito no telhado escorregadio, todas 

as telhas estavam com lodo molhado, não era nada seguro fazer o que 

estava tentando. Ia devagar, subido agachada com as mãos no chão do 

telhado. O volume de chuva piorou. 
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Quando estava quase no topo, meus pés estavam escorregando de- 

mais, até que o pior aconteceu. Perdi totalmente o controle e cai. Fui 

rolando pelo telhado na direção da beirada. Lembro de ir desenfrea- 

damente para o pior. Cair daquela altura poderia ser fatal. Senti uma 

batida e não me lembro de mais nada. 

Não faço ideia de como acordei na minha cama. Dentro do meu 

quarto. Tudo parece tão surreal. Até o fato de Lúcio não ter me flagrado 

ouvindo a conversa. E também o vulto assustador na porteira sob a luz 

dos trovões. 

Minha cabeça está uma confusão só. 

O pote de sorvete e o sanduíche. Ambos caíram quando derrubei  

o vaso e nem me lembrei de pegá-los para fugir, no entanto, estão aqui, 

no meu quarto ao lado da minha cama. E minha garganta doendo por 

ter ficado a deriva na chuva em plena madrugada indica que não foi 

imaginação a bizarra noite que tive. 

 
*** 

 
Depois de pensar muito deixo minha experiência noturna para lá, 

não encontro explicação mesmo. Apenas guardo as palavras de Lúcio 

que me dão realmente muito que pensar. 

 
Agora devidamente vestida e depois de fazer curativos discretos nos 

pequenos ferimentos das mãos vou para a cozinha tomar meu café da 

manhã. No armário há uma lista com dois itens. 

 
Quando vi a pequena lista me senti aliviada. Leve como a pequena 

pena branca que do nada pairava e pousava tranquila com a leveza de 

uma pluma sob a mesa do café  estranho ela estar bem ali, deve ter 

vindo com a brisa  e suspirei esticando os braços enfim vou descansar 

um pouco destacando o pequeno papel do armário. 
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O bilhete dizia: 

 
 Pintar o casarão 

 Colocar pedras na estrada da entrada até o casarão. 

 
Minha alegria acabou no mesmo instante em que começou. A casa 

é imensa e a frente dela nem se fala. Fiquei com tanta raiva que peguei 

a lista, ameacei amassá-la, e depois falei com o papel como se fosse  

uma pessoa: 

 Eu juro que nunca mais mato uma aula preparatória ou tiro 

uma nota negativa ou sequer falo o que realmente penso a algum ins- 

trutor. É muito castigo para uma pobre garota  então percebo que 

atrás do papel há mais coisas e continuo a ler. 

 
Como você se esforçou para cumprir a tarefa de ontem, o pessoal da 

vila vai terminá-la hoje. Todos trabalhamos para o mesmo bem. Eles 

vão ajudar nas novas tarefas, apenas os coordene. Quero que cuide de 

algumas coisas cruciais que são um trabalho interno e preciso de al- 

guém da minha confiança. Deixei tudo explicado com Fabrício. 

 
Tudo na vida tem um propósito. Se sou exigente é por- 

que sei que um dia precisará tomar as decisões certas, sem 

ser egoísta ou achar que o que faz não afeta ninguém. 

Tudo o que fazemos afeta a todos a nossa volta. Entenda isso, Eva. 

Você é uma boa garota. Desatenta, desmiolada e irresponsá- 

vel... mas é uma boa garota. Confesso que posso estar exage- 

rando nos castigos, mas não tenho filhos de sangue, meus fi- 

lhos são você e seu irmão. Tento fazer o meu melhor. 

Lúcio 

Sem palavras. A raiva foi embora. Aquelas palavras me deram mais 

o que pensar. Apesar da parte em que me chama de desmiolada e tudo 

mais, ele nunca falou desse jeito. Sendo afetivo. Deve haver algo errado. 

Definitivamente há algo errado. Lembro dos carros do Governo e um 
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frio me sobe pela espinha. Acho que é hora de começar a levar as coisas 

um pouco mais a sério. Não posso ser marcada pelo Governo. Preciso 

provar para Lúcio que posso ser responsável, mesmo sem Andros para 

me dar cobertura. 

É melhor começar logo. 

*** 

Mais tarde começo a coordenar os homens da vila que pararam 

mutirão da . As mu- 

lheres ainda estavam terminando o trabalho coordenado por Olga no 

hortário. Então eu ia com o Stargate, meu pseudo carro, inspecionando 

todo o serviço, claro que quem dirigia era Fabrício, e ainda estou cons- 

trangida por conta do episódio da camisola. Espero que ele esqueça  

isso logo. 

 Vai ser difícil esquecer.  diz Fabrício. 

 O quê?  pergunto alarmada, e o rubor nas bochechas queima 

novamente, estou totalmente desconcertada. 

 Isso que você está dizendo. A ordem dos trabalhos. 

É claro que ele está me provocando. Sei que gosta de mim. E sei 

que também gosto dele, mas não do mesmo jeito. Mesmo assim ele me 

deixa envergonhada. 

 Vamos logo! Eu preciso inspecionar os níveis nos depósitos de 

alimentos da vila e do casarão pra organizar logo para o Lúcio. 

Não demora muito e desisto do Stargate, não ia dar certo ficar mui- 

to tempo tão próxima de Fabrício dando brechas para conversas indis- 

cretas. Vamos aos estábulos porque decidi que a cavalo é mais prático. 

Também não ficaria dependente de Fabrício, que passava a maior parte 

do tempo se por mim do que fazendo o que eu pedia. Ele 

nunca tinha ficado tanto tempo assim comigo. 

Depois de tudo não me dei muito bem na liderança. Discuti com 

os rapazes da cerca aos gritos porque não queria me aproximar daque- 

la porteira medonha. E perdi as contas de quantas vezes briguei com 

Fabrício. Ele até sugeriu, mas eu achei melhor, no final, ele tomar conta 
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dos trabalhos externos e eu apenas dos internos. Fiquei ocupada um 

bom tempo com os estoques e enfurnada nos armazéns da fazenda. 

No quinto dia o serviço teve de ser paralisado por conta da chuva 

repentina que nos pegou naquela tarde. 

 Não podemos parar!  digo irritada no meio da chuva. 

 Não há como fazer nada com tanta chuva!  Fabrício rebate  

Você vai deixar nossos trabalhadores doentes à toa. 

 Isso vai nos atrasar! 

 Você não me deixou no comando? 

 Foi um erro. 

 Eles não são escravos para trabalhar desse jeito. Vamos. Voltamos 

amanhã se o tempo melhorar. 

Apenas dou as costas para ele sem falar nada. 

O atraso foi de um dia. Isso quer dizer... trabalhar no dia do meu 

aniversário. Fiquei chateada, mas faltava tão pouco. E não havia nin- 

guém em casa mesmo para comemorar nada. 

 
O sol estava radiante nesta manhã e então fui ajudar na pintura   

da casa. 

 Por que você está tão empolgada hoje?  perguntou Fabrício. 

 É que finalmente estou vendo um resultado positivo no meu 

castigo. Você viu como a entrada e a porteira ficaram? E olha como está 

casa! Está tudo tão bonito! 

 Por isso já liberou todos do trabalho? 

 Claro! É mais que merecido. E para nós também... assim que 

terminarmos aqui  digo e continuo a pintar de  cima  da  escada 

onde estava. 

Começo a pensar no pedido de Lúcio para que eu e Andros cui- 

demos da fazenda. Nunca havia cogitado fazer isso de fato, mas agora 

não me parece uma ideia tão ruim. Esse pensamento me fez lembrar de 

uma coisa. 

 Fabrício? 

 Sim? 
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 Lúcio ainda tem algum parente vivo? 

Ele hesita um pouco. 

 Hum... Não. Que eu saiba não tem nenhum. 
Bingo! 

 Pois é. Ele me disse que foi visitar um tio doente, estranho não é? 

 Ah é?!  Ele pareceu um pouco desconcertado e deixou até o 

balde de tinta cair e derramar tudo no chão. 

Rapidamente tenta desconversar apontando para algo na entrada 

da fazenda. 

 Parece que temos visita  ele diz apressado e parecendo alivia- 

do ao mesmo tempo. 

Bem longe no início da porteira uma figura masculina vinha cami- 

nhando rapidamente com uma mochila vermelha nas costas. Conforme 

ia se aproximando eu descia as escadas lentamente. 

 Quem é?!  pergunto para mim mesma. 
 E olha que vocês são irmãos, se não fossem até estava perdoado 

 disse Fabrício dando risada da minha cara de espanto ao responder  

à pergunta que não tinha feito a ele. 

 Andros!  digo dando um grito, soltando os pincéis e tudo 

mais que segurava e correndo na direção do meu irmão, que já estava 

na entrada da rotatória do chafariz em frente à casa. 

Num pulo agarro meu irmão que por sinal era bem mais alto que 

eu e bem mais forte. 

 Nossa! É bom ver como eu faço falta. Você até me pintou in- 

teiro!  ele dá uma gargalhada grave quando o solto e me dou conta 

do que fiz. 

Ele está como sempre, sorridente e seguro de si. O mesmo irmão 

que deixei há dois meses quando, ele, vitorioso e emancipado, foi para 

as sedes do Governo e, eu, reprovada, derrotada e castigada, voltei para 

casa. Até então sentia raiva quando pensava nele, mas agora me dou 

conta como ele me fez falta. 

 A propósito... Feliz aniversário!  e me dá outro abraço me 

erguendo e girando no ar. 

 Feliz aniversário pra você também! 
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03 
A FOGUEIRA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Naquela noite o pessoal da vila organizou uma festa para 

comemorar o que chamaram de o aniversário dos gêmeos. Lúcio já havia 

dado instruções deixando a lista do que fazer com Fabrício antes de ir 

viajar. Olga, finalmente voltou às atividades habituais e veio me avisar 

que a pequena festa seria a caráter, na vila perto do lago. 

 A caráter? Mas não tenho roupas a caráter! 

 Isso não será problema. Veja. 

Ela faz um pouco de cerimônia e me entrega uma caixa grande com 

um embrulho bonito. 

 O que é isso?  meu sorriso é automático. 

 Você e Andros estão passando para a idade adulta, por mais 

que, para você, o Governo diga o contrário, é tempo de amadurecer e 

devemos celebrar. Tomei a liberdade de dar presentes simbólicos, que 

representem sua história. Já dei um para Andros também. Abra.  

entregando-me o embrulho, sorrindo. 

Dentro da caixa há um vestido e sobre ele um colar. 

Pego o colar, ele tem um pingente no formato de uma cruz, é sim- 

ples e pequeno. 

 É lindo! 
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Depois pego o vestido. Verde. Os detalhes nos cordões e adornos 

são verdes em tom mais escuro. Parece haver uma árvore desenhada nas 

barras. Tem mangas longas e largas nas pontas; são feitas em tecido leve 

e transparente, diferente do resto do vestido. É muito simples, distinto, 

encantador, e parece ter saído de um conto de castelo e espadas. 

Estou simplesmente encantada. Levanto-me e vou correndo até  

um espelho velho, que pendurei há muito tempo ao lado da janela do 

quarto, para ver como fica. Ela me ajuda a colocar. 

 Veja, as mangas saem caso prefira.  ela retira as mangas.  

Você gostou?  pergunta ansiosa. 

 Não é um pouco antiquado? 

 Era da sua mãe.  arqueio as sobrancelhas com a surpresa.  

Parece que estou vendo Lia agora. 

Minhas pernas ficam bambas e paro por um momento assimilan- 

do, depois começo a tirar tudo aquilo. 

 O que está fazendo? 
 Não quero vestir nada dela. Porque vestiria algo de alguém que 

nem se importou em ir embora e nunca mais voltar.  sou ríspida. 

 Eva! Você não pode agir assim. 

 Diga-me que não tenho razão!  sou enfática.  Que ela de- 

veria estar aqui hoje comigo e não ser apenas um fantasma que ficamos 

lembrando hora pós hora... 

 Eva...  ela me interrompe.  Nada na vida é como planeja- 

mos, as coisas, na maioria das vezes, sempre tomam rumos diferentes. 

Temos que aceitar como as coisas são. Mudar o que está ao nosso alcan- 

ce e o que não está apenas aceitar. 

 É impossível aceitar isso  sou dura. 

 Mas deveria; é o único jeito de ir em frente.  calma e docemente. 

Recuo. Respiro. E olho para o chão. 

 Desculpe. Sei que você não tem culpa do desastre que é minha 

vida. 

 Não sabia que você teria essa reação com o vestido de sua mãe. 

Ela é uma grande mulher. E o que digo é verdade, ver você é como 
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vê-la. O colar era de seu pai. Trouxe duas coisas que eles gostavam mui- 

to. Você não devia agir assim; Andros ficou feliz. 

Fico calada. 

 Venha, deixe-me ajudá-la. Hoje é um dia de celebração, não de 

ressentimento. 

E começa a me vestir novamente,  depois  me  leva  até  o  espe- 

lho novamente. 

Será que sou tão parecida com ela assim? Não. Não pode ser. Ela 

era linda. Eu sou tão... comum. 

Acho que Olga percebe a minha  desconfiança  com  relação  ao 

seu comentário, vai até o embrulho aberto sob minha cama e retira 

uma fotografia. 

 Veja!  diz passando-me a fotografia. 

Estamos todos na foto, meus pais, Andros e eu. Nunca tinha visto 

esta antes. Éramos crianças ainda. E ela está lá, linda como em todas as 

fotos em que já a tinha visto, minha mãe. Lia. Estava bem jovem, devia 

ter mais ou menos a minha idade, seus cabelos ruivos e olhos claros, 

mas o costumeiro sorrido radiante dá lugar a um sorriso discreto e um 

o pessoal da fazenda dizia  que eu não faço ideia o que significa. Não 

tão jovem como minha mãe, mas ainda, sim, jovem. Cabelos ondulados 

castanhos acompanhados de um olhar acastanhado caloroso e o sorriso 

de sempre. 

 Não acho que me pareço com ela. 

 Você  é uma réplica de sua mãe, apenas com cabelos do seu   

pai. Acredite em mim. Lembro-me bem da fisionomia dela, não há 

como esquecer. 

Pois eu não me lembro. E prefiro guardar esse pensamento só para 

mim. O que me entristece. Volto a olhar-me no espelho e fico mexida 

com a comparação de Olga, e em reconhecer de verdade que tudo aqui- 

lo era de Lia. É como estar usando um tesouro. De um jeito estranho é 

como se ela estivesse aqui. Não pude conter as lágrimas que chegaram 

sem ser convidadas. 
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Olga veio ao meu encontro de braços abertos. 

 Venha cá minha querida.  abraçando-me.  Temos que 

lembrar sempre de quem amamos, assim os mantemos perto por mais 

longe que estejam.  Depois de um tempo ela me solta e olha para    

os meus cabelos castanhos totalmente dispares com aquela roupa.  

Vamos arrumar esse cabelo, lembro que você detestava quando sua mãe 

o penteava, vivia para lá e para cá com seu irmão, toda descabelada. 

 Naquela época isso não fazia muito sentido para mim... parecer 

bonita como ela queria. 

 Mas ela sempre queria te ver bonita. E eu também quero! Vamos 

deixá-la a mais linda da festa, afinal a festa é para você também. Ah!  

ela pega algo na cama  não podemos esquecer a outra lembrança. 

Mas, hoje você precisa retirar seus apetrechos, acho que não vão com- 

binar muito com isso. 

Olga se refere aos colares e pulseiras rústicas que uso normalmente. 

Sempre ganho um ou outro das mulheres artesãs da vila. A maioria é de 

couro ou de barbantes coloridos entrelaçados. Alguns têm até pequenas 

pedras coloridas e brilhantes. Retiro tudo e coloco sob o criado-mudo 

ao lado do espelho, onde costumo colocar sempre. 

 Agora sim!  E coloca o colar de meu pai em mim  Pronto, 

agora está perfeita. 

O sorriso dela era aquecedor e suas palavras também. Ela sempre 

cuidou de mim e de Andros. Temos muito carinho por ela. Não sei se ela 

tem razão sobre mim e minha mãe, mas o fato é que foi reconfortante. 

 Olga? 
 Sim?! 

 Posso ficar com a fotografia? 

 Claro minha querida, ela sempre foi sua. 

*** 

Descemos as escadas. Eu. Meus sapatos com pedras transparentes 

que Olga percebeu depois que não havia entregado a mim. Meu vestido 

de contos e minhas tranças com flores. 
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Não era para me gabar, mas se fosse uma festa em um castelo eu 

estaria arrasando no modelo. Claro que sorrio com o pensamento. Mas 

conforme vou descendo, vejo que todos estão usando o mesmo tipo de 

roupa que eu, da mesma época. 

A caráter  

Quem será que teve essa ideia. Reviro os olhos com o pensamento. 

 Sabe Eva... Às vezes você parece doida. Descendo e conversando 

com seu amigo imaginário? Andros dá uma gargalhada colossal quando 

vem me encontrar ao pé da escada. 

Ele como todos está a caráter. E está divino. Vestia uma camisa que 

não faço ideia como se chama. Ela vai até os joelhos e é adornada de 

marrom claro, escuro e dourado, com desenhos; com um cinto grosso 

no meio e botas. Era uma roupa muito bonita. 

 Belo tapete amarrado; caiu muito bem em você.  Agora éra- 

mos dois gargalhando no meio do salão da casa. 

Ele, num tom gozador, se endireita e estende a mão para mim. 
 Mi Senhorita.  Só meu irmão mesmo. 

 Senhor.  Estendo a mão e ele me faz uma careta ao ouvir, e me 

conduz até a porta. Agora, sim, me sinto confortável com meu irmão 

ao meu lado. 

Não vejo nada de festa em lugar algum. Apenas todo o pessoal 

atravessando a vila, que fica a uma pequena distância do casarão, indo 

em direção ao lago. 

 Pensei que fariam aqui no salão. Olho para os meus sapati- 

nhos de cristal pensando no longo gramado cheio de pedras e por um 

momento tenho um pequeno vislumbre de escorregar, cair, torcer o 

tornozelo, sujar de lama todo aquele belo vestido e estragar todo o   

meu cabelo. 

 É melhor tirá-los.  Andros parece ler meus pensamentos. 

Uma música vem da direção do lago e vejo uma fogueira ao longe, 

o som é diferente de tudo que já ouvi. Uma batida diferente. Pareço 

estar realmente entrando em um livro de espadas, cavaleiros, donzelas, 

reis, dragões e tudo mais. Que música mais doce. 
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Enfim chegamos à grande fogueira. E era grande mesmo. Quando 

apontamos, todos pararam para nos receber com aplausos calorosos. 

Depois uma música lenta começou. Agora pude ver uma pequena har- 

pa tocando lindamente. Nossa! E mais instrumentos, muitos outros que 

não conheço. Alguns sons são familiares, meu pai era músico e guardava 

em uma sala do casarão vários instrumentos. Mas nunca soube direito 

qual era qual porque quase não me lembro dele tocando. 

É gente da fazenda tocando magistralmente. 

Estou espantada. 

A dança é inarrável. Não reconheci os trabalhadores da fazenda. 

Como dançavam tão bem aquele tipo de música? Pareciam ter os passos 

combinados. Era como nos livros de contos da biblioteca. Postura... 

uma mão para trás e a outra para cima. Em horas os homens conduziam 

as moças num paço compassado, logo se separavam e dançavam frente 

a frente, olhos nos olhos, mas sem se tocar. Um para um lado e outro 

para outro. Olho no olho. Incrível. 

No meio de meu devaneio, admirando a dança, Andros chega com 

um caneco gigante cheio de vinho e me entrega. 

 Até a bebida é a caráter!  eu rio. 

 Estamos em Vinum, não é mesmo!? Antigamente era uma terra 

famosa pelo vinho que produzia. 

Bebo um belo gole porque estou morrendo de sede. É uma de- 

lícia. Nossa! Que lugar é esse que não reconheço? É tudo, menos a 

minha casa. 

 Estão todos aqui?! 
 Quase... Lúcio e o Sr. Julius ainda não voltaram. E o Dr. Alef 

não se mistura. 

 Ele é estranho. 

 Não diga? 

E rimos. 

 Ah! Vamos dançar, Eva!  Andros esticou a mão e me implorou. 

 Claro que não! Você está louco!  franzi o cenho para ele.  

Eu não faço ideia de como se dança isso. 
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 Claro que faz, essa é uma tradição de família ou você não se 

lembra que temos uma família de tradições muito antigas. 

Então era isso. Agora me lembrei. Essa era uma festa tradicional  

de família. Há mais de dez anos não acontecia. Desde que meus pais 

foram embora. 

 Se você não se lembra eu não costumava dançar. 
 Ah.  ele fez uma cara de quem lembrou de algo importante. 

 Nunca é tarde pra aprender.  ele me pega pela mão e começa 

a puxar-me para o meio da dança. 

 Espera, não tomei o vinho! 
 Então vira logo e vamos!  Para que fui ouvi-lo. Virei a caneca 

toda. Devia ter quase um litro lá dentro. Depois tudo começou a ficar 

mais brilhante e meio que rodando. 

Andros só gargalhava. Ele diz que já vai passar a sensação. E lá fo- 

mos nós. Eu no modo automático para não causar nenhum acidente e 

ele me conduzindo. 

Uma linda música lenta começou. E ele foi me mostrando os pas- 

sos, mas era como se eu já soubesse. Ás vezes eram fáceis, e começamos 

a dançar lindamente. Pelo menos é o que eu achava. Comecei a ver 

pequenos flashes na memória, onde eu dançava essa mesma canção com 

alguém no passado. Devo estar delirando. E todos pararam de dançar 

para nos admirar. A música foi crescendo. E um coro de vozes começou 

a cantar notas acompanhando os instrumentos. Foi crescendo. Não sei 

se foi o vinho, mas eu estava exultante. Na verdade, que eu me lembre 

realmente nunca havia dançado assim. Estava feliz. 

Quando a canção terminou uma salva de palmas inundou a foguei- 

ra. E Olga trouxe um pequeno bolo com vinte e uma velas. Eu e Andros 

sopramos ao mesmo tempo. E a festa continuou. 

 Mais uma?  pergunto toda alegre pegando outra caneca gi- 

gante de vinho de uma bandeja que passava. 

 Ei! Beba isso devagar!  Andros adverte  Vai acabar des- 

maiando de bêbada! 

 Eu quis dizer mais uma dança!  meu sorriso era contagioso. 
Mesmo com a advertência tomo a caneca toda. 
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 Depois não vá dizer que eu não avisei. E vamos dançar logo 

porque se não eu vou ter que chamar alguma das garotas que estão me 

olhando ali do canto, e vou te deixar aí.  E pegou minha mão mais 

uma vez, fazendo menção às moças da vila que estavam lhe mandan-  

do sorrisinhos. 

Andros é um rapaz bonito, os olhos eram claros, verdes, os meus 

também eram verdes só que não tão claros, o cabelo castanho escuro 

como os meus. Fora isso não somos nada parecidos, mas juntos nos 

completamos. Sempre fomos companheiros. E ele sempre me protegeu. 

Entramos em mais uma dança só que agora bem animada e rápida. 

No fim da terceira dança, vejo um homem moreno, vindo em minha 

direção. Ele usa um colete de couro marrom, com os braços fortes e 

parte do peitoral à mostra. Se ele queria chamar minha atenção, conse- 

guiu. Era Fabrício. 

Ele pediu a Andros uma dança. Meu irmão, claro, não se opôs, 

virou para me dar um beijo no rosto e sussurrou em meu ouvido: 

 Dê uma chance pra você.  Minhas sobrancelhas se arquearam 

para ele com o comentário. 

 
Fabrício começou a me conduzir em uma nova canção mágica que 

começava. Dê uma chance pra você será que Andros não devia ter dito  

dê uma chance a ele? Comecei a pensar nisso, e a olhar Fabrício. Eu sei 

que ele é caído por mim. Mas nunca o olhei com outros olhos, como 

estou fazendo agora. Ele é um homem bonito. Moreno. Forte. Olhos 

castanhos claros. Dentes impecáveis. Por que nunca olhei para ele? Ele 

até que é bem interessante. E está interessado em mim. Ou será que o 

vinho está me fazendo ter ideias alegres demais? Já nem sei mais. 

 O que achou da festa? 

 Mágica!  digo radiante.  Foi você quem organizou?  Ele 

balança a cabeça com um sorriso no rosto.  Olga também?  Ele  

faz que sim, me olhando de um jeito diferente. Acho que estou lendo 

expectativa em seu rosto. 
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 Como vocês conseguiram tudo isso? Os músicos, as roupas, até 

os instrumentos? Sei que esse pessoal que está tocando é da vila. Como 

podem tocar tão bem e trabalhar numa fazenda. 

 Questão de gosto.  ele dá de ombros. 

 Você não vai me contar de quem foi essa ideia? De que livro de 

contos vocês saíram? 

 De um bem interessante. Faço uma careta para ele.  Essa festa 

é uma tradição na sua família e Lúcio me pediu que a retomasse. Ele 

queria alegrar essa fazenda. Teme que possa ser a última oportunidade 

de celebrar juntos. Então, apenas segui suas instruções. 

Paro de dançar. 

 A última? Como assim? 

 Você e seu irmão estão às portas da emancipação. Ele já conse- 

guiu, logo mais será você. Não sabemos o que virá. Acho que é isso que 

ele tem em mente. Não sei bem. 

 Será... 

Um sinal de alerta dentro da barriga me lembra de carros, e ho- 

mens de preto me arrastando. Isso faz meu estômago congelar. 

 Vamos  ele me incentiva e voltamos a dançar.  Não se pre- 

ocupe, Lúcio só está sendo dramático. -  e desconversa  Diga-me o 

que mais gostou? 

Fico com uma sensação estranha, mas caio na dele. 

 A dança. Desde quando todos sabem dançar desse jeito? 

 Ensaiamos. 

 Onde? 

 Bem longe de você. 

 Impossível. 

 E não é difícil. Você precisou só de uma dança para aprender. Já 

está dançando magnificamente. 

 Magnificamente! Que vocabulário recatado meu senhor. 

 Creio ser o espírito da festa me contagiando, cara senhorita. 

E continuamos a dança. 
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Olho para meu irmão conversando com um trio de garotas. Ele é 

bom nisso. 

 Andros é bonito.  digo pensativa.  Carismático. Nem pa- 

rece meu irmão.  Penso em voz alta enquanto Fabrício me conduz 

mais de perto. 

 Você também é.  diz ele sendo gentil. 

 Ah! Pare com isso!  franzo o cenho para ele. 

 Você é igualzinha a ele, e se ele é bonito... logo você também é. 

 ele diz com um carinho nas palavras que nunca tinha usado comigo 

antes. Por que será? Acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. Será 

que estou sorridente demais e isso o está encorajando? 

 A diferença entre vocês é que você parece uma boneca de porce- 

lana, que sabe dar umas boas porradas.  ele ri alto. 

Nossa que sorriso bonito!  me deixando constrangida. Dou um 

soco de leve em seu ombro. E ele continua. 

 E ele não é o único a ter admiradores  ele aponta com o rosto 

para três rapazes nos admirando dançar ou mais especificamente olhan- 

do para minha cara.  E cuidado... Eu sou o primeiro da fila.  ele 

abriu um belo sorriso e eu enrubesci totalmente. 

O que é isso? Uma declaração de amor ou apenas a lista de chegada 

de uma corrida. Nossa! Tem gente apostando corrida por mim! Rio por 

dentro de satisfação, mas depois a gargalhada extravasa contagiando 

Fabrício também. 

Nunca antes tinha pensado em Fabrício como outra coisa além de 

amigo. Será que... Pode dar certo algo, além disso? Por que não? Ele é 

bonito. Simpático. Bonito. Forte. Não é muito inteligente ou faz que 

não é. Bonito. É meu amigo. Bonito. Acho que estou começando a 

gostar disso. Talvez um relacionamento a essa altura não seja uma má 

ideia afinal. 

Ele me traz mais para perto ainda, numa nova canção que uma lin- 

da voz canta ao som da harpa solitária. Acho que nunca estive tão perto 

dele. Sinto-me um pouco tonta. Deito minha cabeça em seu peito e 

começo a admirar o fogo queimando e subindo. O som nos embala. 
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Uma lágrima involuntária escorreu enquanto eu a ouvia. Falava de al- 

guém de bom coração que sofria muito por ter perdido tudo. Era uma 

canção triste e me tocou tão fundo que sinto um estranho vazio no 

peito me tomar. 

E então o vejo... 

Atrás do fogo, caminhando lentamente entre as pessoas. Está 

olhando para mim. Um olhar penetrante focado apenas nos meus olhos 

enquanto se move. E desaparece de vista de repente. 

Aqueles olhos azuis refletidos no fogo são marcantes. Devo estar deli- 

rando, só vi esses olhos enquanto sonhava. Acho que todo mundo guarda 

um pequeno segredo no mais profundo de seu íntimo, ele é o meu. Havia 

vezes que ia dormir só para sonhar e poder vê-lo. Ele sempre estava lá. 

Nunca me lembro claramente da fisionomia dele, mas aquele olhar não 

há como esquecer, e também da sensação no meu peito, como se o vazio 

que sinto constantemente se extinguisse e algo estivesse completo. 

Fecho os olhos desejando voltar a vê-lo. Quando levanto a cabeça e 

abro os olhos novamente, me dou conta de que todos sumiram. Estão 

apenas a fogueira e a música tocando sem precisar de ninguém aos ins- 

trumentos. O fogo arde mais alto do que nunca. E quando olho para os 

braços que me guiam não são mais os de Fabrício que estão lá. 

São os dele. 

Ondas elétricas atravessam todo o meu corpo. 

O cara dos sonhos. Meu pequeno segredo. Olhos tão azuis que 

pareço estar mergulhando em um oceano. Cabelos escuros e avermelha- 

dos voando com o vento. Um olhar que não sei descrever. 

Minha nossa! 

Ele não existe! Ou existe? 

Começamos a dançar. E os flashes de memória começam a vir. Eu 

já dancei com ele. Talvez em algum sonho. Eu nunca havia chegado  

tão perto dele realmente, não como hoje. Sempre o via. Ele olhava para 

mim e eu para ele. A dança, algumas vozes ecoando, sussurros, aque-   

le toque em minha mão, mas nada além disso. Hoje é diferente. Ele  

está aqui! 



50 

 

 

Não quero pensar em nada. Nada além desse momento. Toco em 

seus braços. Posso senti-los. É muito real. 

Ele me conduz. Sempre olhando em meus olhos. E a música é ain- 

da mais linda. Coros de vozes entoam notas surpreendentes. É como se 

fizéssemos parte da música, a cada batida eu podia sentir dentro do meu 

peito, como se estivessem sincronizadas com meu coração. Pareço flutu- 

ar em seus braços. E a dança continua. De perto, de longe. Mãos unidas 

e separadas. Olhos nos olhos. Ele me gira delicadamente e me traz para 

muito perto. Posso sentir seu cheiro fresco, como terra molhada, como 

uma chuva fina que cai na floresta. Ele tem cheiro de liberdade, é como 

estar livre. Sem Governo me dizendo o que eu tenho e o que não tenho 

que fazer; sem Lúcio me castigando; sem a solidão que sinto na maior 

parte do tempo em que Andros não está; e sem precisar sofrer pela falta 

dos meus pais. Que sentimento bom! 

Como um sonho pode ser tão real? Posso sentir seu cheiro. Tocá-lo. 

Estou anestesiada. Um desejo fugaz surge no meu peito... de que essa 

dança dure para sempre. 

Mas ela chega ao fim. Ele para. Toca carinhosamente em meu rosto 

com as costas da mão e abre um sorriso. 

Acho que esqueci como é respirar. Ele se aproxima devagar e me  

dá um doce beijo nos lábios. Fico anestesiada com a sensação. É muito 

real. Meu coração bate tão forte que posso ouvi-lo. Por um segundo 

tudo para, não existe mais música, fogueira, mais nada. Apenas eu e  

ele. E nesses pequenos segundos experimento a melhor sensação que já 

senti, não sei descrever o que é. 

Um momento doce, e ao deixá-lo sussurro. 

 Angelus... 

Meu sussurro sai como um suspiro e me sinto totalmente fora do 

controle do meu corpo. 

Ele pega minha mão sem tirar os olhos azuis dos meus, e dá um 

leve beijo nos nós dos meus dedos. Agora posso ver cada detalhe do seu 

rosto nitidamente. Os cabelos escuros e avermelhados pouco compri- 

dos. Traços finos e um olhar azul marcante que parece me atravessar 
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e ler o meu pensamento  que nesse momento deseja ardentemente 

tocá-lo. E quando levanto a mão para tocar seu rosto, ele desaparece 

numa nuvem estranha, como se tudo estivesse se desfazendo, e eu co- 

meço a me desfazer junto com ele, e apago totalmente. 

 

*** 

 Eva! Eva!  Fabrício vem interromper meu sonho maravilhoso. 

Espera aí... Fabrício no meu quarto! O que é isso?! 

 Eva você está bem?!  diz ele alarmado. 
Abro os olhos e estou nos braços dele, no meio da festa. Nossa! Será 

que dormi? 

Ah... Já sei. 

Vinho. 

Desmaiei. 

Que vergonha! 

 Você está bem?  pergunta aflito. 
Estou mais que bem. Exultante na verdade com minha última dan- 

ça. Acho que poderia até flutuar agora. 

 Acho que não. O vinho não me fez bem. Não comi nada ainda. 

Desculpe acabar com a nossa dança. 

 Tudo bem. Acho que pra uma primeira  vez,  até  que  deu  

tudo certo. 

O quê? Primeira vez de quê? Como ele sabe? 
 Primeira dança.  explica percebendo minha cara de interroga- 

ção. Mas ele está meio estranho. 

Olho para ele novamente. 
Como as coisas mudaram em questão de segundos, minutos ou ho- 

ras. Não sei quanto tempo passei dançando no mundo dos sonhos. Eu 

estava prestes a dar uma chance a Fabrício. Agora. Não quero mais. Essa 

ideia se apagou totalmente. Nossa! Acho que enlouqueci. Totalmente. 

Angelus... 
Foi assim que o chamei. De onde será que tirei isto? É um belo 

nome. Estranho, mas bonito. 
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Angelus... 

Meu coração acelera só em pensar nesse nome. 

 
 Vem. Vamos comer  alguma  coisa  antes  que  você  desmaie 

de novo. 

E Fabrício me ajuda a ficar em pé. 

 Fabrício. Antes que desmaie de novo... obrigada pela festa. Está 

realmente mágica. 

Ele me devolve seu mais sincero sorriso, mas noto uma ponta de 

tristeza em seu olhar. 
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 Foi uma noite perfeita. 

Digo me deixando cair na rede da varanda no quarto do meu irmão 

enquanto ele desfaz as malas. 

 Foi mesmo. Tirando o seu espetáculo em um quase coma alcoólico, 

foi incrível.  Ele me provoca sorrindo.  Eu já tinha esquecido como 

era bom viver aqui. 

 Pra falar a verdade, eu já estou ótima! Depois que tomei a poção 

mágica da Olga, cheia de capim que prefiro não saber de onde ela tirou, 

já quase não há muitos de você girando em volta de mim.  E garga- 

lhamos.  É só focar no do meio  e aponto numa direção longe dele. 

A verdade é que estou tonta e doida para me jogar na cama, já deve 

estar quase amanhecendo, e acho que realmente bebi um pouco demais, 

não estou acostumada, mas precisava ter um momento com Andros. 

 Lá embaixo, eu não perguntei o porquê você voltou cedo das 

festividades. Estava tão bom que não quis falar de coisas sérias. Não 

eram três meses diretos de festividades e não sei mais o quê, desde que 

você foi emancipado? 

 Sim. Eram festas e mais festas com os intelectuais de toda a 

Federação, foi incrível. Você precisava ver, lá é tudo tão diferente daqui. 
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Lúcio nos faz viver quase como eremitas. Aqui tudo é velho e recau- 

chutado, se não fosse pela curiosidade de Alef ainda viveríamos à luz de 

velas. Aqui a única coisa que há de mais moderno é o seu carro, e você 

nem pode usufruir. Na Fortaleza tudo é como seu carro! Moderno e tec- 

nológico. A cidade parece uma luz em si mesma. É a cidade branca. A 

tecnologia deles é extraordinária! Não vejo sentido nessa ideia de Lúcio 

nos manter afastados de tudo isso, poderíamos usufruir de tantas coisas. 

 Eu gosto daqui. Só sinto que falta algo e não é material. 

 Também não tenho que reclamar, aprendi muito aqui. E tenho 

você... Mas enfim, lá fiz alguns amigos, que por sinal são bem relaciona- 

dos com a direção do Governo. Eles até conhecem o Lúcio, tinham até 

uma foto dele, mas pra falar a verdade não dava pra ver direito, a foto 

estava desfocada e distante, não deu pra dizer se era o mesmo Lúcio, 

mas diziam ser amigos há muito tempo. Ficaram me perguntando coi- 

sas sobre nossa família, mas não contei quase nada, podem até ser bem 

legais, mas os conheço pouco para falar da minha vida pessoal. Você 

sabe que até prometeram me apresentar ao Governador em pessoa. Já 

imaginou isso!  Ele diz numa empolgação tremenda.  Enfim, me 

liberaram para voltar para casa mais cedo. Não disseram o motivo, só 

que faria bem voltar para casa, ver a família e aguardar todos os resulta- 

dos das minhas avaliações. E, aqui estou eu, um cidadão da Federação 

da União finalmente emancipado e dono do meu próprio nariz! 

Ele vem e se deixa cair ao meu lado na rede. 

 Você já tem liberdade.  digo pensativa.  Agora não precisa 

mais seguir as regras do Lúcio. Pode dirigir, viajar, trabalhar e viver 

onde quiser. 

Esse último pensamento me assusta. Não imagino minha vida sem 

Andros. Estou feliz por meu irmão, mas ao mesmo tempo aborrecida 

pela minha sina. Por causa da reprova ainda estarei acorrentada à tutoria 

de Lúcio e ao Governo. 

A Federação da União havia estabelecido nos últimos vinte anos 

um sistema de educação para que todos tivessem acesso à alfabetização. 

As regras dizem que os indivíduos só gozarão de seus direitos e terão 
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que cumprir os deveres civis quando o período no Centro Preparatório 

estiver concluído, que é para isso que foi criado, para preparar os futuros 

cidadãos da União. O Governador queria cidadãos perfeitos, criados ao 

alcance das ciências, Filosofia e Matemática, e que as barreiras de idio- 

mas que existiam antes se desfizessem. O Governo diz que a ignorância 

foi a chave da destruição e o conhecimento seria a chave da recons- 

trução. Cidadãos preparados não cometerão mais os erros que nossos 

antepassados cometeram. Para que esse sistema desse certo o ingresso  

no Centro Preparatório era obrigatório. O aprendiz (como a União nos 

chama) seria preparado por dez anos e passaria por um grande teste no 

final do último ano. O Centro Preparatório não tinha um clima muito 

amistoso, não era um lugar para fazer amizades. Na entrada tínhamos 

que nos registrar todos os dias, e ao término éramos submetidos a testes 

de conhecimento sobre o núcleo apresentado. Passávamos o dia todo   

lá e ao entardecer voltávamos, cinco vezes na semana. Em caso de fal-  

ta os tutores eram convocados a dar explicações. Lúcio foi convocado 

várias vezes nesse último ano por minha causa, mas ele sempre enviava 

o Sr. Julius para representá-lo, não sei o porquê, devia ter vergonha. 

Éramos encaminhados todos os dias para os núcleos de aula. Andros e 

eu sempre estivemos juntos por causa da idade, até a metade deste úl- 

timo ano. Depois ele foi transferido, eu suspeito o motivo. No começo 

eu gostava das aulas, mas com o passar do tempo fui me cansando de 

tudo aquilo. E nunca fui uma aluna exemplar como Andros, eu não  

era tão inteligente quanto ele, então passei a não dar bola ao centro e 

aos estudos. Pensando nisso agora me parece um comportamento um 

tanto estúpido. 

 Que inferno!  digo aborrecida. 

 Que foi? 

 Vou ter que ficar mais um ano acorrentada a esse sistema. 

 Eva. Sinceramente? Foi você que procurou isso, ia para o centro 

e ficava no mundo da lua, dormindo, matando as aulas, você pensa  

que não sei que fingia estar doente só para ficar andando a cavalo na 
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fazenda, desenhando, discutindo com os instrutores, entrando em bri- 

gas com os aprendizes...  disse Andros me recriminando. 

Concordar em voz alta com ele é contra minha natureza, mas até 

que ele tem um pouco de razão... Falando assim parece que a culpa foi 

mais minha que do Governo. 

 Ai já chega...  digo impaciente. Todos ficam me enchendo 

com isso, e agora tenho que aguentar você também? Eva você é irres- 

ponsável, devia crescer, a vida não é assim, veja o seu irmão, blá-blá-blá... 

 Que bom que você já sabe então.  ele é irônico. 

 Vocês me tratam como criança sabia?! 

 Talvez porque você ainda age como uma.  ele é enfático. 

Eu bufo revirando os olhos pra ele. 

Tento me levantar inutilmente para fugir daquele sermão. 

 São atitudes como essas que me dão mais razão em dizer isso. 

Veja só, plenos vinte um anos e ainda sendo castigada quase que diaria- 

mente por um monte de estupidez que você faz. Temos a mesma idade, 

temos a mesma vida praticamente. E você toma caminhos tão mais 

complicados. Eu não sou castigado desde o dia da cidade velha, quando 

a gente fugiu da fazenda aos nove anos. Lembra? 

Ele começa a apelar e meus olhos enchem de lágrimas. 

 Não faça essa cara pra mim.  ele se aproxima, me abraça e  

me deixa deitar em seu peito.  Estou falando numa boa. Não somos 

irmãos? Não dividimos o mesmo ventre? 

 Não quero brigar, já não nos víamos há, pelo menos, dois meses. 

Poxa! 

Ficamos em silêncio por um tempo. Sempre fomos companheiros 

e ele sempre pareceu bem mais velho do que eu, sempre cuidou de 

mim, pelo menos, tentou. 

As lágrimas escorriam silenciosamente e aos poucos cessaram. 

 Às vezes eu acho que te protegemos demais. E você às vezes não 

sabe lidar com as coisas sozinha. Mas precisa aprender. Eu sei que não  

é fácil, mas precisa. O ano de manutenção tem que ser diferente, você 

precisa fazer as coisas de uma maneira diferente. Entende? 
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 Agora vai ser difícil sem você lá. Já era velha na nossa turma, 

agora vou ser praticamente uma idosa ainda dentro da sala de aula.  

ergo a cabeça e faço uma cara amarelada para ele. 

 É. Nós já entramos velhos na escola  reflete ele. 

Ingressamos no Centro Preparatório aos dez anos de idade, enquan- 

to todas as outras crianças da União ingressavam aos seis. Não havia e 

nem nunca houve outras crianças na fazenda; apenas Andros e eu. Então 

Lúcio nos ensinava em casa, até o dia em que, aos nove anos, decididos   

a encontrar nossos pais, fugimos da fazenda. Na estrada, depois de uma 

longa caminhada, Andros encontrou panfletos que falavam do Centro 

Preparatório e como tudo era maravilhoso. E ficou me enchendo e per- 

guntando o motivo pelo qual nós não fazíamos parte daquilo se toda 

criança da União fazia. Depois de dois dias andando em meio ao ma- 

tagal em uma velha estrada encontramos algo verdadeiramente grande. 

Numa placa velha e -vindo à e não dizia 

mais nada. Era uma cidade muito grande e abandonada, tomada por uma 

vegetação que invadia prédios, casas. Eram muitos carros abandonados. 

Destruição. Era uma grande ruína. Um lugar esquecido e engolido pelo 

tempo. Não havia uma alma se quer. Até Lúcio - que parecia desespera- 

do - nos encontrar. Foi a primeira vez que ele me pôs de castigo. Depois 

disso Andros passou a infernizá-lo sobre o Centro Preparatório. Ele não 

queria nos inscrever de maneira nenhuma até que, quase um ano depois, 

Andros escapou novamente e na estrada viu um carro grande parado com 

o mesmo símbolo do panfleto que ele guardou e conversou com o mo- 

torista. Na mesma hora o carro para transporte de aprendizes entrou na 

fazenda e o motorista foi confrontar Lúcio, era um senhor de idade, e 

estranhamente andava descalço. Ele disse que as crianças tinham direito 

de aprender e que um dia precisariam de tudo aquilo que aprenderam no 

Centro Preparatório, principalmente os idiomas porque o mundo estava 

em constante mudança e que, se Lúcio não nos inscrevesse, ele o delataria 

a corregedoria Juvenil da União. E finalmente Andros venceu, para sorte 

dele e meu azar estávamos matriculados. Lúcio usou a justificativa de que 

éramos enfermos e assim que nos curamos fomos inscritos, que é a única 
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desculpa que o Governo aceitaria com um documento que chamam de 

laudo médico, que Dr. Alef com certeza providenciou, do contrário ele 

seria preso, pois desrespeitar uma regra da União era o mesmo que des- 

respeitar o próprio Governador. 

 A culpa de tudo isso é sua, que ficou atormentando Lúcio para 

nos colocar no Centro Preparatório. 

 Não me venha com essa. É a lei. E eu tentei te ajudar,  mas  

você não me ouviu. Parece que desde aquele dia da lanterna colorida 

você ficou meio surda  e deu um sorriso, dando-me um soco de leve 

no queixo. 

Sorrimos com um pouco de tristeza no ar; ambos sabíamos onde 

essa conversa chegou. 

 Não sei o motivo pelo qual nossos pais nos trouxeram para mo- 

rar aqui, nesse lugar, eles nem são daqui, e deviam ter-nos levado para 

aonde quer que fossem. Só aqui há essa idiotice de ficar preso, se não 

concluir o Centro Preparatório. 

 Na verdade a União já é bem grande. Ela já dominou quase 

tudo o que os mapas antigos indicavam como sendo o continente da 

América, pelo menos o que sobrou dele. Começou há uns cento e vinte 

anos mais ou menos, quando aconteceu o Colapso Global na última 

grande guerra. Outras regiões pelo mundo também fazem parte dela  

mas você saberia tudo isso se tivesse frequentado e prestado atenção nas 

aulas de História da União. Nesse caso, acho que você está ficando sem 

opções. E também nossos pais sabiam que aqui era o melhor lugar para 

viver, por isso vieram nos ter aqui. Não duvide deles. Eles deviam saber 

o que estavam fazendo. 

 Eles deviam estar com a gente.  digo sem emoção. 

 Se não estão é porque não podem estar. Não podemos mudar 

isso.  ele para e fica pensativo por um momento. 

Sei que ele também sofre a falta deles, mas na minha frente tenta 

ser forte. 

Minha última lembrança deles foi o dia em que foram embora. 

Éramos crianças. Lembro de ser abraçada várias vezes, chorar muito, 
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e ouvir meu pai dizer a Andros que precisava que ele fosse forte e que 

de Andros era baixi  

 
 Eles continuam nos enviando postais? 

E volto à realidade. 

 Sim. Vem um por mês ainda. 

 Você vai ver, quando a gente menos esperar eles voltarão. 

 Já faz tempo que estou esperando para olhá-los nos olhos... 

 respiro fundo, mas as lágrimas já voltaram sem ser convidadas  

Queria muito isso. Ver como eles são.  Minha voz embargada. 

 E as fotos? 

Dou uma olhada feia. Ele continua: 

 Você vai ter a sua chance.  Ele me acalenta em seu braço. 

 Não me sinto em casa sem eles aqui. 

 Obrigada pela consideração comigo.  ele sorri para mim e 

retribuo. Sorrisos tristes. 

Viramo-nos para olhar as estrelas, o sol logo nasceria e ficamos em 

silêncio mais um bom tempo admirando aquela imensidão de luzes 

piscando para nós. 

 
 Diz uma coisa pra mim  mudando completamente de assun- 

to  Nesse tempo que fiquei fora, você conheceu alguém interessante? 

como você vive tendo.  ele diz com um tom gozador no rosto. 

Enquanto ele é um namorador eu sou o oposto. 

 Não! Não  penso nisso.  digo limpando as lágrimas, mas   

não seguro o sorriso bravo com o ar falso de indignação pela pergun-  

ta inesperada. 

 O Fabrício ainda é caidinho por você e vi que estavam bem      

à vontade dançando na festa, pensei que finalmente iam além, mas... 

você desmaiou... Oh, não vá me dizer que fez de propósito?! 
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 Claro que não! 

 Ah... Então ainda está caída pelo outro cara, aquele do desenho? 

O que mora na sua imaginação?!  E começa a bater de leve na minha 

cabeça como se bate em uma porta quando quer entrar.  Amigo, você 

está aí? 

Abaixo a cabeça corando. Maldita hora que contei meu segredo 

super secreto a ele. Mas também não havia nem como esconder, fiz 

vários esboços com carvão, em papéis que o Dr. Alef me deu, ele dizia 

ter muitos, tentando desenhar o rosto que me vinha a mente, mas,    

fiel mesmo apenas o olhar,  e Andros me pegou fazendo, então tive  

que desembuchar. 

 Eva o cara só apareceu no seu sonho algumas vezes, desencana 

 diz num tom debochado.  Bom, pelo menos ele tem um concor- 

rente. Eu nunca te perguntei, mas quem é aquele outro, o da tiara na 

cabeça? Ele me parece familiar, acho que devo tê-lo visto de relance al- 

guma vez, não sei, gente assim não deve existir, é impressionante, você, 

com certeza, exagerou no desenho. 

 Eu não sei quem ele é. Só sei que tenho a fisionomia dele grava- 

da na memória, é bem estranho porque nunca sonhei com ele ou o vi 

pessoalmente. Talvez seja alguém que encontrei na rua ou alguém im- 

portante da nossa infância que não me lembro mais. Tenho a imagem 

dele muito clara na memória, cada detalhe, por isso o desenhei para não 

esquecer até descobrir quem ele é. 

 E o outro  digo encarando meu irmão  eu também não sei 

quem é, mas, todos os dias, ele está na minha cabeça quando durmo. 

Acho que sou meio louca. 

Será que conto sobre hoje na festa? Melhor não. Se ele souber que 

mudei de ideia em relação a Fabrício por causa de alguém que, segundo 

ele, só mora na minha imaginação, vai me recriminar mais ainda. 

 Todos nós somos um pouco  disse ele fazendo uma careta e 

me fazendo rir.  Você precisa de alguém real, que você possa pegar 

assim  ele me ergue da rede pelos braços e me dá um apertado abraço 

de irmão.  Quem sabe você não arranja um pivete mês que vem no 
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Centro Preparatório, um que goste de velhotas  e gargalhou quando 

lhe dei um tapa de leve na cabeça. 

- 

dem nos magoar, meus pais são reais. Talvez o amor ilibado possa ser 

mais seguro. 

 Ei... O que você ganhou da Olga? 
Mostro meu vestido, agora sem mangas e depois o colar. Ele parece 

surpreso ao ver o colar. 

 O que foi? O vestido era da nossa mãe. O colar do papai. 
 Nada... São muito bonitos, só que, o colar...  ele segura a 

pequena cruz na palma da mão.  É um símbolo proibido na União. 

Por que será que o papai o usava? 

 Eles nunca gostaram do Governo, veja só o Lúcio, é um pouco 

óbvio não seguirem as regras da União aqui. Eu não seguiria. 

 É... Pode ser. Só não use isso fora da fazenda, pode ser perigoso 

pra você. 

 Sim senhor. 
 Eu falo sério. 

 Tá! Entendi.  digo impaciente.  E o seu presente? 

 As roupas e isso. 

Ele mostra um colar, só que o dele havia uma ave de asas abertas. 

 Que estranho. 

 O quê? 

 Há poucos dias estava na entrada da fazenda e vi uma ave como 

essa sob a porteira. Estava de asas abertas. Eu me assustei. 

 Não diga... Pássaros são raros, especialmente as águias. A maio- 

ria deles está extinta e o que sobrou não aparece por aí. 

 A verdade é que as asas me impressionaram. São familiares. E 

bem naquele lugar assustador.  digo pensativa. 

 Estranho... Você ainda tem medo da porteira Eva?  Ele ba- 

lança a cabeça  Só você mesmo... Agora vamos dormir que eu es-   

tou exausto. 

Prefiro não parecer mais idiota contando sobre a noite no telhado  

e o que vi sob a porteira. 
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E já saindo cambaleando do quarto lembrei-me de uma coisa e o 

fito novamente. 

 Andros? 

 Sim? 

 Esses seus amigos do Governo... você já ouviu o Lúcio falando 

deles alguma vez, uma vez que são amigos antigos? 

 Eu não. Mas acredite, eles são legais e sabem bastante coisa sobre 

o Lúcio. Um deles, o Samek, tinha até uma tatuagem igual a do Lúcio. 

Sabe... a do pássaro? Também é uma águia. Curioso, não? Por quê? 

 Por nada não, boa noite. 

*** 
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05 
FRIO 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Depois de tudo eu estava exausta e zonza, meu corpo já não me 

obedecia e só o que eu queria era tomar um banho, fechar os olhos e 

descansar por um longo tempo. Aguentei bastante só para falar com 

meu irmão, mas agora estou praticamente me arrastando na direção do 

meu quarto. O corredor está frio. 

Não posso deixar de pensar no que Andros me disse, Lúcio tem 

aversão ao Governo, como pode ter amigos lá? Quando perguntei sobre 

a tatuagem ele disse que foi quando estava no exército. Mas disse que 

não foi no exército da União e, sim, de sua cidade natal, Lágnus. Meus 

pais também vieram de lá. Fica ao norte fora do território da União. Já 

como lá era maravilhoso, dizia que Lágnus era um paraíso. Mas se era o 

paraíso porque vieram para a União? Isso nunca fez sentido para mim. 

 

Se aqui é melhor que o paraíso não imagino como será o lugar pior. 

Só podiam estar loucos quando vieram para cá. 

No escuro, ouço vozes vindas do andar de baixo e, antes de seguir o 

caminho até meu quarto, me apoio na quina da parede no topo das es- 

cadas para ver quem era. Fabrício estava recebendo o pai dele, Sr. Julius. 
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 Seja bem-vindo! Como foi a viagem? E onde está Lúcio? 

 Olá! Obrigada pela recepção, mas não precisava ficar até essa 

hora esperando. 

 Não se preocupe. Estava terminando de arrumar tudo depois 

da festa. 

 Todos já estão dormindo? 

 Os que precisam estar sim. 

 Vim apenas trazer a mala de Lúcio e já vou para casa. Ele parou 

na cabana do Dr. Alef. 

 Foi tudo bem? Lúcio se arriscou demais indo fazer essa viagem. 

 Eu sei. Mas eu fiz praticamente tudo. Ele tomou precauções. 

 E aí? Ele me pediu que fizesse a festa porque temia que fosse a 

última. 

 Mas ele não tem razão para temer. Chequei tudo na central da 

União. Está tudo certo. Estão seguros. 

Fabrício dá um meio sorriso e bagunça o cabelo do pai. Numa 

atitude estranha para com um senhor de idade. Se fosse numa crian-   

ça não seria estranho. Lúcio fazia isso em Andros e em mim, quando 

éramos crianças. É estranho. Às vezes acho que Fabrício não trata o pai 

como deveria. 

 Você tem me dado muito orgulho!  ele diz ao pai. 

 Vamos para casa! Preciso descansar.  Já  não  tenho  mais  a  

sua idade... 

E os dois riem e vão embora. 

Que conversa estranha... 

Preciso ir para o quarto senão vou acabar dormindo no meio do 

corredor. Está frio. É estranho para a época do ano. O clima estava fres- 

co com uma leve brisa, apenas aqui no corredor está frio, a ponto de sair 

vapor quando respiro. No fim do corredor vejo uma figura no escuro 

perto do que antes era o quarto dos meus pais. 

Levo um susto. E aquilo me dá ainda mais calafrios. 

Aperto os olhos para ver melhor. 

 Ei! 
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Mas a figura não se virou, usava uma capa preta em farrapos. Era o 

que dava para ver no escuro. 

Só podia ser alguém tentando me assustar. Andros não poderia ser, 

ele não saiu do quarto. Mas quem faria isso? Ninguém na fazenda faz 

esse tipo de coisa. A maioria tem medo de fantasmas e coisas do tipo. 

Pelo menos é o que dizem. Olga justifica dizendo que não é bom brin- 

car com essas coisas. 

 Ei! Você! 

A figura me ignora novamente e segue em frente entrando no quar- 

to dos meus pais. 

Será que... 

Um pensamento faz meu coração acelerar. Pai... 

Será que voltaram? E sem fazer alarde? Sem avisar? 

Ninguém entra naquele quarto há tempos. 

Sinto uma ansiedade se misturar ao furacão de sentimentos e sen- 

sações que vivo agora. 

Sem pestanejar vou cambaleante atrás daquele estranho misterioso. 

Não posso evitar a esperança crescendo dentro de mim. Entro no quar- 

to, meus olhos ardem quando ascendo a luz. Não entendo nada. Está 

vazio. Procuro por todo canto e nada. Ninguém está lá. 

Só posso estar vendo coisas... De novo. 

E aquele sentimento indesejável volta. O pior sentimento de todos. 

O da desilusão. Olho em volta e não consigo segurar o choro. As lágri- 

mas vão escapando. Quentes e silenciosas. Queria ficar ali... mas preciso 

fugir dessa sensação de abandono e saio daquele quarto. 

Preciso da minha cama. 

No corredor frio, próximo à porta de meus pais, vejo a figura som- 

bria novamente. Estava em frente à porta do meu quarto. Senti um 

cheiro estranho. Ruim. 

 Ei! Quem é você? 

A figura me ignora e entra no meu quarto. Meu estômago congela 

e sinto um arrepio até o último fio de cabelo. Começo a me sentir mal, 

meu coração acelera. 
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Precisava saber o que era aquilo. Respiro fundo e vou até lá. Mas 

quando chego perto da porta, esta se fecha de uma vez na minha cara. 

Tento entrar, mas está trancada. 

Meu coração está quase saindo pela boca. Preciso de ajuda. Vou na 

direção do quarto de Andros, mas, de repente, um cheiro diferente me 

toma. Pareciam flores. E quando olho para trás vejo uma luz. Era gran- 

de e tinha o formato de uma pessoa. E estava entrando no meu quarto. 

Desisti do meu irmão e corri em um passo trôpego e confuso na di- 

reção do meu quarto novamente. A porta ainda estava trancada. Tentei 

e tentei. 

 Quem está aí?! 

Bato na porta, mas ouço o som de batidas lá dentro. Coisas 

quebrando. 

Na terceira vez a porta se abre. Mas fico receosa de entrar. Empurro-a 

e o ranger dela parece mais alto do que o normal. Assim deixo a porta ficar 

bem aberta. Não enxergo no escuro. Meus olhos cansados não ajudam. 

Acendo a luz com cuidado e me assusto. Não há ninguém lá, no 

entanto, meu quarto está totalmente destruído. 

Só pode ser brincadeira. 

 Mas que droga é essa?! 

Encosto na parede sem entender nada. Lá dentro não estava frio 

como o corredor. Quando me movo, meu corpo está fraco e acabo trope- 

çando em algo caindo dentro do armário de roupas ou o que sobrou dele, 

derrubando as prateleiras e tudo mais lá dentro. A porta já estava aberta. 

Meus olhos ardem. Sou tomada por um forte sono, a ponto de sair 

me arrastando do armário e ficar por ali mesmo no chão. Sinto a luz do 

quarto se apagar. 

No meio da manhã, deitada no chão em meio à bagunça abro os 

olhos. O quarto está iluminado agora pelas frestas de luz que entram 

pela janela. E percebo que dormi ali com aquele vestido verde. Mais que 

droga. Viro para o lado procurando no chão algo para vestir melhor que 

aquilo, e vejo que uma barra de ferro do armário de roupas entrou na 

parede. Acho que foi com meu peso. 
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Meus olhos confusos se fixaram em uma pequena portinha den- 

tro do armário de roupas aberto, que eu nunca tinha reparado, bem   

ao lado do buraco feito pelo meu pequeno acidente. Arrastei-me pelo 

chão quase que imediatamente para ver o que era aquilo. Tirei a tampa 

entreaberta ao lado do buraco na parede. Era um fundo falso que mi- 

nha queda revelou. Em meio a teias de aranha enfio a mão dentro do 

pequeno buraco escuro e encontro algo parecido com um livro, porém 

bem menos espesso, parecia um diário com capa de couro marrom es- 

curo, quase preto. 

Sopro a poeira de onde parecia ser a capa e sob a pouca luz da ma- 

nhã que irradiava pelas frestas das janelas no quarto, vejo um símbolo 

pouca coisa nítido em dourado aparecer lentamente: uma espada entre 

as asas de uma águia e um cordeiro. 
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INESPERADO 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ele está  me olhando, entre as chamas da fogueira. Sua expressão     

é indecifrável. Não há música. Não há mais ninguém além de nós dois. 

Eu e aqueles impressionantes olhos azuis brilhantes refletindo o fogo 

entre nós dois. Nada acontece. Apenas nos olhamos estáticos. Sinto-me 

estranhamente feliz por estar ali, mesmo que seja apenas para observá- 

-lo. Uma brisa tranquila e fresca balança nossos cabelos. Fico admi- 

rando aqueles cabelos escuros e avermelhados bagunçados pelo vento 

caírem sobre o rosto dele. Fecho meus olhos inspirando profundamente 

a brisa fresca que enche meus pulmões com uma leveza libertadora. 

Quando volto a abrir os olhos ele sumiu. Só há a fogueira. Sinto cada 

som a minha volta. A noite em meio à natureza. O vento sopra como 

um suspiro leve. Uma coruja por perto e as cigarras em meio às árvores 

se confundem com o som dos estalos da lenha queimando. O calor da 

fogueira faz o suor escorrer pelas minhas costas e pelo rosto. 

Percebo algo estranho em minhas mãos. É o livro de capa marrom 

escura. E antes que possa fazer qualquer movimento um toque no rosto 

me deixa em transe, sentido cada milímetro do contato de seus dedos, 

depois, eles seguem por trás de meu pescoço percorrendo o caminho do 

suor até o início das minhas costas, meu corpo se arrepia, quando posso 

ouvi-lo sussurrar docemente ao pé do meu ouvido... Leia. 
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E o despertador atrapalhador de romances acaba de fazer um baru- 

lho estridente em meus ouvidos, muito diferente daquela doce voz, me 

fazendo pular assustada e cair da cama, acordando-me do sonho que 

ficaria muito grata em continuar sonhando. Já eram nove da manhã. 

Olga deve tê-lo programado para mais tarde. 

Não sei se foram as poucas horas de sono, meu discreto desperta- 

dor ou a festança de ontem, mas minha cabeça está uma confusão só    

e dói demais. Esse pensamento me transporta para a fogueira e me faz 

flutuar com o que aconteceu ontem. No entanto, algo me incomoda. 

Estava cansada demais e meus sonhos foram bem confusos. Lembro de 

encontrar algo, mas meu quarto está tão arrumado que não se parece 

nem um pouco com o cenário do meu sonho, meu armário de roupas 

está todo arrumado, e eu acordei na minha cama. Um calafrio sobe 

pelas minhas costas ao lembrar da outra experiência estranha que tive 

na noite passada. Aquela figura sinistra e depois aquela luz. Foram eles 

que destruíram meu quarto, tenho quase certeza. Mas não faz sentido; 

agora não há nada quebrado  o que provaria o que vi  e não há 

nenhum livro de capa marrom escuro por aqui. Eu me lembraria se o 

tivesse guardado. Ou não? 

Ao me trocar, vou até o criado-mudo pegar meus apetrechos cos- 

tumeiros. Olga diz que sem eles, eu não seria eu. Mas, não há nada   

sob ele. 

Ué? 

Estranho. Lembro perfeitamente de tê-los deixado ali. 

Olho mais atentamente para meu quarto. Está como Olga e eu o 

deixamos ontem antes da festa. Perfeitamente em ordem. Vou para o 

outro lado do quarto olhar de outro ângulo, e algo no chão perto da 

porta chama minha atenção. Era um dos meus cordões de pescoço. 

Imediatamente começo a vasculhar o quarto e encontro três pulseiras 

embaixo da cama, outro colar no chão ao lado do criado-mudo e o res- 

tante embaixo da minha escrivaninha. 

Um alarme dispara em minha mente. 

E se... 
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Abro meu armário de roupas e um vestido verde está pendurado. 

 Como você foi parar aí?  Falo com o vestido. E ao lado dele, 

entrelaçado em um cabide está o colar com o pingente de cruz. 

Não me lembro de tê-los guardado. E Olga sabe muito bem onde 

coloco meus apetrechos; ela ficaria louca se os visse jogados por aí. 

Alguém esteve aqui... 

Sem pestanejar arrasto as roupas do armário para o lado, preciso 

ver. Mas não há nenhum buraco na parede ou portinha secreta. Bato no 

fundo do armário, mas está tudo firme. 

Não sei mais o que pensar. 

A verdade é que minha cabeça está uma confusão e isso está acon- 

tecendo constantemente. Preciso tomar algo para melhorar a dor, Olga 

sempre sabe o que fazer, e depois reunir as forças porque é dia 22 de 

dezembro e todos os reprovados como eu devem se apresentar no 

Centro Preparatório para ouvir as regras específicas que se aplicarão   

no próximo ano. 
 

*** 

Escoltada como sempre por Fabrício ao volante; em público eu 

não, podia nem se quer cogitar a ideia de sentar ao volante. Ele qua-    

se não abriu a boca. Parece chateado. Será que foi por causa do meu 

desmaio? Ou será porque não aconteceu mais nada do que parecia ter 

começado na festa? Ignoro Fabrício e focalizo minha atenção no pan- 

fleto que recebi do Centro Preparatório, explicando de maneira bem 

como nosso Governo  trabalha. 

Para ele os alunos que reprovam são uma regressão, uma vergonha, 

e são tratados como as piores pessoas, haja vista, para começar, a minha 

carta de reprova que Lúcio adora ler e esfregar na minha cara. Ouvi 

dizer que muita coisa será diferente, mas não sei exatamente o quê. 

O Governo também indicará o que Andros fará dentro da União 

caso ele aceite. A pergunta é se ele aceitará? E a pergunta da pergunta é 

se ele terá opção. Fico pensando se vale mesmo a pena ser emancipada. 
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Eu estou presa ao Governo, mas, de certa maneira, meu irmão também 

está; só que ele não percebe. 

A verdade é o que eu faria se tivesse concluído? Ainda estou tentan- 

do entender o mundo e meu papel nele. Não acredito que meu lugar 

seja atrás de alguma mesa do Governo com pilhas de papel me impe- 

dindo de enxergar pela janela o que está acontecendo lá fora. Acho que 

sou um espírito livre. Até que demorei muito para reprovar. Pensar assim 

não adianta nada, fico presa ao Governo de qualquer jeito. Será que isso 

vai mudar um dia? 

Deixo esses pensamentos sobre o Governo de lado. Na  estrada   

em meio à relva vejo uma pequena fogueira, com labaredas verme-  

lhas, transportando meus pensamentos a outro lugar. Fecho os olhos 

desejando continuar o sonho que meu despertador interrompeu hoje 

pela manhã. 

Leia ... 

Estranhamente me lembro daquele livro marrom escuro novamen- 

te. Leia. 

Levo um susto com uma buzina lá fora e volto a prestar aten-     

ção na viagem que demora um pouco, mas logo chegamos ao Centro 

Preparatório. Fabrício estacionou e antes que eu pudesse sair ele segura 

meu braço. 

 Desculpe a minha audácia, mas preciso te perguntar uma coisa. 

 Nossa! Só agora?! Ficamos uma hora em silêncio absoluto, e 

agora você quer conversar? 

Ele fica envergonhado. 

 É que não vou ter paz se não te perguntar. 

 Diz então. 

Ele respira fundo e toma coragem. Ah! Droga! O que ele vai dizer? 

Meu estômago gela. E se for algo que eu não possa responder. Algo 

sobre um possível nós dois. Certo que cogitei por algumas músicas a 

tes, deixei 

esse pensamento de lado. E agora, não quero magoá-lo. Ele começa a 

falar e meu estômago parece congelar. 
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 Quem é Angelus? 

 Hã?!  Acho que  a  interrogação  na  minha  cara  ficou  

bem evidente. 

 Na festa, pouco antes de você desmaiar você passou a mão no 

meu rosto e me chamou de Angelus. 

Levei um soco no estômago. Meu segredo já não é mais segredo. 

Ah... Angelus. Não me lembro de onde tirei o nome dele. Devo ter 

inventado. O rubor começa a esquentar meu rosto. Como vou sair dessa? 

 Ah! Fabrício! Eu bebi um pouco além do que sou acostumada. 

Você viu. Acabei falando besteira. 

 Você não só falou besteira.  ele pausa.  É que...  respira. 

 você me chamou de Angelus depois que... me beijou  ele diz com 

extrema cautela.  E depois desmaiou. 

Fico boquiaberta... 

Não posso acreditar no quanto fui longe e audaciosa. Como ele 

pôde se aproveitar de mim assim? 

Acho que ele leu meus pensamentos. 

 Olha, eu sei o que você está pensando. Eu não me aproveitei  

de você. V-O-C-Ê  me beijou e depois me chamou de Angelus.  ele  

se defende. 

Ficamos em silêncio por um momento. 

 Eu desejava isso há muito tempo e, poxa, o que aconteceu? 

Depois que você acordou foi como se nada tivesse acontecido. Agora. 

Você age como se não tivesse acontecido nada. 

Não sei onde me enfiar. Não me lembro de nada. Lembro de dar 

um beijo no cara de olhos azuis, apaixonada... Ah! Caramba! Acho que 

estou da cor do meu carro de tão vermelha. Eu dei aquele beijo nele? 

Na frente de todo mundo? 

Maldita bebida! 

Às vezes foi só um beijinho, não custa perguntar. Arrisco. 

 Desculpe! Eu não fazia ideia. Não me lembro do que aconteceu 

na hora que desmaiei. Mas você não pode ficar assim por causa de um 

beijinho inocente. 
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Nervoso, ele passa a mão nos poucos cabelos. 

 Eva. Não foi um beijo inocente. Foi...  ele respira  Intenso. 

Apaixonado. Fiquei tão feliz, que retribui à altura. E depois... Você cha- 

ma o nome de outro cara.  Dá para sentir a dor em suas palavras. Eu 

não fazia ideia da profundidade dos sentimentos dele por mim. Fico 

arrasada por tê-lo magoado assim. Mas foi totalmente sem intenção. 

 Não sei o que aconteceu. 

 Você me fez pensar por um instante que...  ele volta a por as 

mãos na cabeça cobrindo o rosto. 

De repente uma sirene forte toca nas imediações do Centro. Ufa! É 

a chamada para entrada no prédio. Ainda bem. Não sei como sair dessa 

conversa. Não sei o que dizer a ele. Sei o que ele quer ouvir, mas não 

posso dizer a ele, não é o que sinto por ele. E Andros, hein?! Nem para 

me dizer o que aprontei. Deixa ele comigo... 

 Tenho que ir.  Saio apressada do carro. 

Sinto o sangue fervendo no meu rosto e meu coração, doendo por 

ele, mas não posso fazer mais nada. 

O que está acontecendo comigo? 

 

*** 

Na entrada apresentei minha carta de reprova e fui escoltada por 

um dos guardas da ordem, que estavam lá exclusivamente para manter a 

ordem como o nome já diz, até o auditório principal, onde minha carta 

Uma pequena 

quantidade de pessoas também era escoltada por outro guarda e me 

acompanhava na mesma direção. Deviam ser meus novos colegas, havia 

por volta de quinze pessoas. Até que eram muitos, levando em conta o 

tamanho deste Centro Preparatório. Esse Governo hein  olha o tanto 

de reprovados, imagine o restante da União.  Ironizo comigo mesma. 

Quando me aproximo do auditório, percebo que na verdade aque- 

las pessoas estavam se encaminhando para outra direção dentro das ins- 

talações do Centro. O guarda me deixa na porta e quando entro no 



74 

 

 

auditório, percebo que somente uma pessoa ocupa um entre os quatro- 

centos lugares disponíveis a sua volta. 

Uma pessoa! 

Pego a carta de reprova que deixei dentro do bolso da calça e releio  

a parte onde especificava o local, data e hora em que eu, aprendiz em 

manutenção, deveria estar nesse dia. Tem até o número da cadeira: H21. 

Estou no lugar, data e hora certos. 

Encaminho-me em meio às poltronas vazias até meu assento, que, 

por um acaso, é bem ao lado do único espectador naquela plateia. 

O Centro Preparatório do Distrito de Vinum devia ter, pelo me- 

nos, uns mil aprendizes, e apenas duas pessoas de todo o Centro do 

distrito reprovaram, eu e o garoto magricelo que parece ser uns cinco 

anos mais jovem que eu. 

Uma mulher negra e alta entra no palco. Com passos rápidos e de- 

cididos de salto agulha, roupas brancas, como todo funcionário de alta 

patente do Governo. Com uma voz forte, no meio do palco, usando 

um microfone que surgiu do chão, começa a ler as normas do próximo 

ano para os aprendizes em manutenção. 

 Bem-vindos ao seu ano de manutenção. Esse será um ano espe- 

cial para vocês, que ficaram abaixo da média de noventa e oito por cen- 

to da União. O Governo não tolerará uma segunda falha no registro da 

União, tendo em vista que vocês estão em sua segunda oportunidade. 

Caso não alcancem a expectativa serão enviados a Corregedoria Juvenil 

na sede do Governo, e lá se decidirá o destino de vocês, podendo ser de 

trabalhos pesados em qualquer parte da Federação, até a expulsão do 

território da União por não adequação ao perfil de cidadão modelo que 

o Governo idealiza. 

 ano os núcleos de aula acontecerão na sede três do Governo 

 A Fortaleza. Como vocês sabem existem três sedes do Governo em 

toda União, La Concepcion, La Merida e A Fortaleza, além do Centro 

da União. Vocês e todos os alunos do continente da União ficarão na 

Fortaleza. Daqui a trinta dias vocês partirão para a Fortaleza, e não vol- 

tarão para casa durante o ano de manutenção. Vocês escolheram falhar, 
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poderiam ter atingindo a média, se assim tivessem se esforçado. Hoje 

não há opção. Sua rotina estará sujeita a disciplina e ordem. O não 

cumprimento do regulamento implicará em punições e multas. No ano 

de manutenção vocês não falharão. No salão de registro, que fica ao 

lado do auditório, vocês atualizarão seus dados e pegarão as instruções 

do que é permitido levar e o que é proibido.  

Ela sai do palco. O único som que ouço são seus sapatos de salto 

fino sob o assoalho amadeirado do palco, e a respiração do garoto ao 

meu lado, inspirando profundamente, acho que para tentar se acalmar. 

Eu ainda estou tentando assimilar tudo o que aquela voz forte disse  

merda! Vou ter que morar na sede do Governo... Ter que ficar um ano 

longe. Sem meu irmão. Sem Lúcio. Sem a Olga. Sem qualquer chance 

de ver meus pais caso apareçam. Até sem o Fabrício. Sem liberdade. Sem 

poder cavalgar com Ramsés, meu cavalo favorito, livre, pela campina. 

Apesar de tudo vou sentir falta da minha casa. Nunca fiquei sozi- 

nha. Me angustia a ideia de passar o ano todo sozinha e desprotegida 

em um lugar desconhecido. É praticamente uma prisão, só que com 

outro nome. Seria sobre isso que Lúcio falava aquele dia no escritório, 

sobre me esconder? Mas por que me esconder? Será que o que fiz foi tão 

grave assim? Reprovar? 

Minha cabeça começa a girar. 

Sozinha, e sem poder voltar para casa. O que vou fazer? 

 
*** 
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Os peixes sobem e descem no aquário gigante no salão de 

recadastramento. Ele toma a parede toda. É impressionante. Há peixes 

de todas as cores e tamanhos. Dizem que os peixes de verdade são raros 

na União. Esses são apenas réplicas que o Governo arrumou um jeito  

de criar em laboratório. Não sei por quanto tempo fiquei lá olhando 

sem ver realmente. 

 Não importa quanto tempo passe e o quanto o mundo mude, 

algumas coisas nunca mudam... 

Um senhor, segurando um esfregão, parado, me admirando olhar 

para os peixes, disse. Sem entender olho para ele com as sobrancelhas 

arqueadas. Ainda mais porque ele estava com os pés descalços bem ali. 

 As filas.  diz apontando para a grande fila de recadastramen- 

to.  Mesmo com senhas, as pessoas ainda fazem fila. A senhorita é 

bem esperta.  E aponta para a senha em minha mão, o que justificava 

minha posição longe da fila. 

Podíamos ser apenas dois aprendizes do ano de manutenção, mas 

era dia de recadastramento de todos os outros. Os que vi entrando co- 

migo, com certeza, estavam chegando atrasados, porque há uma verda- 

deira multidão esperando na fila. 
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 As filas e o humor das atendentes. 

Aponta sorrindo para a atendente mal-humorada atrás do balcão. 

O senhor parecia ser amigável, e já que eu não tinha muito que 

fazer, entrei na conversa. 

 O senhor se lembra de como tudo era antes? 

Ele se empolga com a pergunta e vem para mais perto. Nós dois 

admirando os peixes. 

 Oh sim! Havia muita gente que ia e vinha por aí. Não era lá 

uma grande ordem, mas as pessoas escolhiam o que queriam para suas 

vidas. Não posso criticar totalmente a União ela tem seus pontos posi- 

tivos. Como o mundo antes da guerra também tinha. 

 A União não tem mais de centro e vinte anos? Como o senhor 

pode se lembrar dessas coisas? 

 Talvez eu seja bem velho.  ele sorri para o Aquário.  Ou 

apenas leia bastante. Você decide. 

Pelo visto é um piadista. 

 Tão velho quanto a União, é?  ironizo.  Então o senhor 

participou da guerra... Por que ela começou? 

 A divisão.  ele diz se apoiando no seu esfregão.  Ela causou 

a extinção de muitas nações. 

 Por que ninguém fala da guerra no Centro Preparatório ou em 

qualquer parte? Só dizem que a guerra fez isso e aquilo, mas nunca con- 

tam o que realmente aconteceu. 

 Porque talvez não queiram que as pessoas saibam alguma coisa. 

Muitas coisas foram proibidas depois da guerra, os mais resistentes às 

ideias do Governo, a essa altura, já morreram. É assim que a União 

cresce. As pessoas são finitas; a União não é. 

 Onde o senhor encontrou livros sobre isso? Já que gosta de ler. 

Eu nunca ouvi falar de quase nada antes da União. A não ser por poucos 

livros que temos em casa, e que não foram confiscados, por não con- 

tarem muita coisa sobre o antes. Queria ter algo que contasse alguma 

coisa.  digo distraída com os peixes. 

 Mas você já tem um livro assim... Leia. 
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 O quê?! 

Quando volto o rosto para o senhor, ele sumiu. Olho em volta e 

não está em parte alguma. 

Era tudo o que eu precisava. Mais uma bizarrice para o meu dia. 
Devo estar enlouquecendo. 

Não tenho muito tempo para pensar sobre, porque ouço a mulher 

mal-humorada chamar meu número e corro para o atendimento. 

Mas algo me inquieta, aquele senhor me parecia familiar. 
 

Com a carta de reprovação em punho volto à realidade e a ficar 

aflita com as notícias do auditório, após minha pequena (e estranha) 

conversa com o velho senhor descalço que desaparece no ar. 

 Registro Geral da União, por favor.  Diz a mulher pouco 

amigável ao pegar e ler a carta. 

R.G.U. ou Argos como o chamamos clandestinamente em algumas 

regiões da União é um chip com um número de registro, que atualiza os 

dados automaticamente a cada ano depois do recadastramento anual. 

Lá tem tudo sobre mim, endereço, foto, tipo sanguíneo, pais, quais do- 

enças eu já tive e etc. Ele tem uma pulseira e nela há uma chave que se 

conecta aos aparelhos do Governo, quando precisamos mostrar a nossa 

identificação. Essa pulseira é ligada direto ao chip magnético que foi 

implantado ao meu pulso no dia que nasci. É um procedimento padrão 

a todos os moradores da União. Ele marca presença todos os dias nos 

controladores espalhados por todos os Centros Preparatórios da União. 

Todo o cidadão da Federação usa um. É obrigatório. A minha pulseira 

de identificação nunca fica comigo. Lúcio não permite. Apenas quando 

estou no Centro, mas era só chegar em casa que ele confiscava. Nos dias 

de recadastramento Julius sempre estava junto, e aí me dava a pulseira. 

Lúcio dizia que qualquer dano complicaria nossa vida com o Governo. 

Por isso nunca fiquei com ela por muito tempo. Como ele ainda não 

voltou da visita ao pseudo tio doente, apesar de ter visto e ouvido o Sr. 

Julius, ontem à noite, Lúcio ainda não apareceu em casa, então, tive 

que vir com Fabrício. Depois de todo rebuliço com ele no carro, não 

me lembrei disso, e acabei vindo para o recadastramento sem a pulseira. 
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 Senhora, eu não vim com meu Argos... R.G.U. 

Ela torce o rosto quando digo. Eles odeiam quando chamamos    

de Argos. 

 Como assim? É obrigatório o uso desse aparelho! 
 Eu sei senhora. É que nunca saio de casa, e como faço atividades 

muito perigosas, como andar de cavalo, eu tiro para não correr o risco 

de quebrar e... 

 Olha não me importam suas desculpas. Eu preciso apenas fazer 

seu recadastramento. Venha, coloque sua mão aqui. Vamos demorar 

mais, mas, enfim, se você fosse uma pessoa esperta não estaria aqui para 

o ano de manutenção. 

Franzo o cenho para ela, mas não digo nada. Minha pulseira devia 

estar com o Fabrício no carro. 

Ela coloca a palma da minha mão direita no aparelho de leitu-     

ra do Argos. Ele começa a escanear minhas digitais. Na tela aparece: 

  

A mulher bufa. Faz uma mega careta. E começa. 
 Que estranho! Vou colocar seus dados na busca global da União. 

O sistema buscará seu banco de dados, isso vai demorar. A última vez 

que fiz isso demorou cerca de trinta dias porque a digital da pessoa esta- 

va danificada por uma queimadura. Acredito que quando você chegar à 

Fortaleza já estará tudo certo. A busca de registro começa primeiro pelas 

crianças, aprendizes, trabalhadores, governistas, intelectuais e ilegais ou 

bandidos como você quiser chamar. Creio que não é seu caso, ou é? 

Ela levanta uma sobrancelha para mim. 
 Também vamos pegar uma amostra de DNA. 

 Ai!  reclamo, o próprio leitor de digitais introduz uma agulha 

no meu dedo e recolhe a amostra de sangue. 

 

A cada segundo parece que minha vida se complica cada vez mais. 

Tenho que admitir que fui desmontada pelas notícias. Há dias que 

parecem feitos especialmente para tudo dar errado, hoje é um deles. 

Morar na Fortaleza... Aquele velho estranho... O Argos... Fabrício... 
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Não quero ter que encarar o mau humor do Fabrício de novo. 

Preciso pensar. Não sei o que vou fazer para arrumar a bagunça que fiz 

a ele. Acho que o tempo cuidará disso por mim. 

Vou saindo do Centro Preparatório a pé, pensando em tudo isso. 

Vou pedir carona. Alguém vai me dar. O Fabrício que não é muito inte- 

ligente vai demorar a perceber que já fui. Até lá, já cheguei na fazenda. 

Preciso de espaço. 

 
Desvio do estacionamento para não encontrar o carro vermelho 

com meu amigo desiludido dentro. Pego a saída de pedestres e quando 

dou de 

cara com dois carros BMXs pretos iguais aos que foram até a fazenda. 

Minhas pernas ficam moles. Lembro-me do que escutei Lúcio dizer   

vou conseguir escondê-

do muro de concreto que separa o Centro da rua. Recuo um pouco da 

ideia de ir a pé, mas os carros saem e pegam o sentido contrário do meu. 

Ainda bem! Mesmo com medo, prefiro arriscar a ter que olhar para a 

cara do Fabrício. 

 
A estrada é uma linha reta de asfalto rachado rodeado de árvores. 

Um lugar pouco amigável e deserto para uma garota sozinha. Acho que 

a fazenda fica há umas três horas a pé ou mais. De carro é uma hora. 

 
Depois de umas duas horas andando, já escureceu e nada de nin- 

guém me dar carona. Acho que estou encrencada. Lúcio vai piorar meu 

castigo. Já faz meia hora que não passa carro nenhum. Devia ter acenado 

para o último carro que passou, mas era um velhinho mal encarado, 

que passou tão devagar que pensei que teria opções melhores depois. 

Começo a ficar com medo. Ainda estou longe da Fazenda e a ilu- 

minação na estrada é bem fraca. Nessa parte da estrada não há nada   

ao redor do asfalto, apenas campo e matagal dos dois lados. Fico com 

mais medo quando, cada vez mais na escuridão, vejo do outro lado da 
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estrada, na parca iluminação, o vulto de outra pessoa andando. Não faz 

barulho algum, mas com minha visão periférica o vejo pouca coisa atrás 

de mim. Usa um capuz sob roupas escuras. 

Paro. Ele para também. 

O pânico começa a me dominar e não consigo ir para frente nem 

para trás. Correr está fora de cogitação, vou cair no primeiro passo que 

tentar. Então me viro para encarar o estranho. Era alto, parecia um ho- 

mem, capa esfarrapada preta e capuz. Continuou parado do outro lado 

da rua. Não dá para ver direito. 

Era a mesma figura do corredor que imaginei ter visto noite passada. 

Só podia ser ele... 

Quem mais aparece assim? 

Mas porque tão aterrorizante? Na fogueira foi tão diferente... Penso. 

Depois no corredor. O medo que sinto agora é o mesmo que senti na- 

quele corredor, quando estive perto dessa figura de capa. 

O encaro e apenas ouço o barulho do vento que a essa altura está 

bastante forte. Caio em mim e percebo que estou acordada e que isso 

está realmente acontecendo. 

Estou morta de medo, mas convicta que era Angelus. Só podia ser, 

quem mais aparecia assim. 

 A culpa dessa bagunça toda é sua!  esbravejo.  Fica apare- 

cendo para me atormentar. Olha a confusão que você me meteu! 

Ele continua parado. 

Vou atravessar a estrada para encará-lo de perto, mas, no meio do 

caminho, sob a pouca luz, percebo que o estranho não tem pés. Está 

flutuando sob a capa escura e esfarrapada. 

 Impossível!  sussurro comigo mesma. 

Sinto meu sangue congelar. E fico paralisada no meio da estrada. 

Depois uma luz forte me cega, sons de frenagem de carro e de ferro 

sendo amassado, sinto um empurrão me jogar com força no chão. 

E não vejo mais nada. 

*** 
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