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Cap 1 – PEDRO VIU A PEDRA 

 

 Deve existir alguma lei universal que diz que a sua vida vai dar uma virada 

de cento e oitenta graus quando estiver mais distraído e descontraído em relação 

ao seu futuro. Algum publicitário raivoso fez até o adesivo “Deus no Volante” 

ironizando essa máxima universal que, como toda campanha publicitária, 

acabou sendo interpretada de outras formas que não tem nada a ver com a 

mensagem original. Muitos se apropriaram do sentido religioso da coisa, outros 

apenas se aproveitaram para dar um recado raivoso para os pedestres e 

motoristas adversários. Não dá para discutir quando quem está dirigindo as 

coisas pensa que é deus e, invariavelmente, é preciso de um milagre para pôr 

as coisas de novo nos eixos.  

 Até o dia em que o Senhor D apareceu, nunca tinha dado muita bola para 

essas coisas, e nisso incluo a filosofia religiosa ou não, os motoristas e seus 

problemas compensatórios, publicitários e qualquer um que acredite que sabe o 

que vai acontecer daqui a cinco anos. Quanto a Lei Universal da Reviravolta, 

sempre a usei em meus trabalhos como escritor. Na minha arte existem diversos 

nomes glamourosos e regras específicas que normalmente são ignoradas 

demais ou acatadas demais, ninguém lembra de todas, mas elas estão lá. Aliás, 

em um país como o Brasil, chamar a arte de escrever de profissão já é um ato 

de desobediência civil, está mais para algo que se faz por pura insensatez e 

incapacidade de lidar com a realidade, do que realmente uma profissão que lhe 

proporcione uma renda.  

 Quanto ao Senhor D, costumam dizer que sempre dá as caras quando se 

está distraído, com a cabeça vazia, sem dinheiro e sem uma perspectiva muito 

boa de futuro. Isso é um absurdo e uso o meu caso como exemplo, a cabeça de 

um escritor nunca está vazia! Vivemos com a cabeça tão cheia de ideias que 

umas atropelam as outras e causa um engarrafamento colossal que só é 

possível comparar com o tráfego das cidades mais populosas e ninguém diz que 

essas cidades estão vazias. Quando as coisas empacam por excesso de ideias 

contraditórias é o que chamamos de bloqueio criativo, haja vista que o paradoxo 
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de algo que trava a mente poder ser associado a criatividade é algo que só um 

publicitário raivoso poderia inventar.  

 Nunca tive problemas de bloqueio criativo, pelo contrário. Normalmente 

deixo que as ideias briguem entre si e a que sobreviver por tempo suficiente para 

me convencer a realiza-las, acabo desenvolvendo de alguma forma e começa 

tudo de novo. Estava na minha fase de não dar ouvidos às ideias, apenas 

observando o mundo, sentado no banco da praia de onde podia ver pessoas 

deitadas em suas esteiras ou esparramadas nas cadeiras apropriadas 

desfrutando do maravilhoso sol como uma comunidade de lagartos turistas. 

Quando se reside à beira mar, desenvolve-se a capacidade evolutiva de 

descobrir turistas usando vários fatores. Pela cor desbotada, por beberem como 

se quisessem se afogar antes de entrar no mar, por fazerem mais barulho que 

uma festa funk que, aliás, costumam instaurar na areia com aparelhos de som 

de dar inveja ao carro dos ovos ou nas tocas temporárias que dão um jeito de 

superlotar absurdamente. Alguns se arriscavam em práticas temerárias como 

comer coisas duvidosas, substituir água por outros líquidos e fazer rituais de 

acasalamento durante o que chamam de “prática esportiva” que consiste em 

pular de um lado para o outro, com uma bola servindo como justificativa, e se 

sujar o máximo possível de areia que costumam distribuir para todos que tiverem 

a ousadia de ficar por perto. Uma nuvem de gafanhotos em uma plantação de 

trigo não faria mais estragos ou deixaria maiores danos ao meio ambiente, mas 

é algo que a civilidade manda tolerar em nome do convívio social. 

 Viver junto ao mar é a prova de que a vida inteligente na Terra ainda não 

apareceu, provavelmente jamais irá surgir, mas permite desfrutar de coisas que 

só existem de forma agradável por aqui. Eu adoro andar de bicicleta pela ciclovia 

que percorre a cidade de Praia Grande no litoral paulista, onde estabeleci minha 

residência e meu refúgio. Pedalar dá uma excelente desculpa para deixar os 

pensamentos vagarem sem rumo enquanto segue um percurso pré-estabelecido 

por algum maluco com um diploma que nuca ouviu a história do motivo dos 

trilhos de trem terem o tamanho exato de dois traseiros de burro. Tem também 

a versão que fala sobre estradas e ciclovias, mas não sei se alguém iria lembrar 

das duas, só escritores ficam guardando coisas inúteis na cabeça na esperança 

de usar em algum livro.   
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Ok, isso não tem nada a ver com esta história, mas quem se importa, 

provavelmente ninguém vai ler mesmo, então posso escrever o que me der na 

telha e rir sozinho com algumas bobagens. Esse provavelmente é o maior motivo 

de tantas pessoas escreverem na atualidade, uma questão de higiene mental. O 

que ninguém fala abertamente é que quando se faz uma higiene de qualquer tipo 

o que se pretende é colocar para fora um monte de porcaria que está 

apodrecendo em algum lugar, só pode ser pior quando o caso é de faxina que 

implica em fazer uma bagunça danada e se sujar horrivelmente a ponto de 

precisar terminar com uma higiene para fechar o ciclo.   

Tá legal, de volta ao rumo original. Para um escritor é importante olhar as 

pessoas e registrar atitudes e conversas aleatórias que possam ser colocadas 

em alguma história que se pretende desenvolver. Há pessoas que acreditam que 

um autor pode simplesmente inventar tudo o que escreve, o que é simplesmente 

ridículo. Não existe nenhuma tecnologia capaz de criar do nada alguma coisa 

que faça sentido. O material de um escritor é a vida das pessoas, seus dramas 

e comédias, suas dúvidas e as respostas, tudo isso elaborado de forma coerente 

para fazer sentido racional, porque se formos retratar a vida como ela realmente 

é ninguém acreditaria ou seria completamente desinteressante. As pessoas não 

querem coisas normais, querem algo que as tire do eixo, as sacuda, as vire do 

avesso e depois as devolva inteiras ao início. Se pensou em uma montanha 

russa, então está no meio do caminho de entender a Literatura.  

As pessoas buscam nas narrativas a descoberta de que são normais 

dentro dos padrões sociais mais diversos e absurdos que possam existir. 

Qualquer um pode se identificar com um ou outro personagem e até com vários 

deles ao mesmo tempo, sem isso não haveria um público de fato, ninguém iria 

se interessar por livros de ficção. Dizer que a literatura ensina algo para as 

pessoas é acreditar que alguém realmente deixa de fazer bobagem porque viu 

outro alguém fazendo bobagem. Se isso fosse tão obvio assim, bastaria que as 

pessoas assistissem aos noticiários e o mundo seria maravilhoso no dia 

seguinte. Acorda, isso não vai acontecer nunca, estamos na vida real! 

O que alguém procura quando lê um livro é descobrir se mais alguém 

pode fazer algo tão idiota quanto, fazer parte de um grupo, se sentir incluído em 

uma noção de humanidade específica. O uso de metáforas e criaturas que não 
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existem só serve para deixar as pessoas imaginarem como seria se pudessem 

ter a forma física que desejavam e não a que a natureza lhes deu. Há os que 

vão além e querem mostrar ao mundo coisas que gostariam de ver por aí, esses 

são os escritores. E quando há aqueles que não querem perder tempo 

estudando milhares de regras e perdendo horas imensas em pesquisa e 

desenvolvimento, então simplesmente contratam alguém que faça isso por eles, 

um Ghost Writer.  

 — Pedro Santarrosa, escritor e professor, não necessariamente nessa 

ordem. Posso ocupar um minuto do seu tempo? 

 Ficou sem entender nada? Pois é exatamente assim que um autor se 

sente quando está no meio de uma elucubração mental complexa e inútil e 

alguém aparece para interromper. Demorei alguns segundos para registrar, 

codificar e interpretar a fala. O tempo que levei para descartar a resposta lógica 

de que a pergunta era retórica, afinal já estava me fazendo perder minutos do 

meu tempo. Mas há coisas que nos surpreendem e nos fazem parar uma linha 

de pensamento e enveredar por outras que não são dignas de serem 

explicitadas, portanto não farei isso.  

A loira que me perturbara estava com um vestido preto bem decotado que 

servia de berço para uma correntinha de ouro que tentava desviar o foco, ou 

talvez oferecer uma desculpa para o olhar estar indo naquela direção e não se 

desviar educadamente. Por sorte um escritor não se detém em um detalhe ínfimo 

e sempre busca entender o conjunto da obra. O cabelo bem cuidado parecia 

ignorar a brisa marinha e movimentava-se como se tivesse vida própria. Sem 

dúvida alguém como ela devia ter servido de inspiração para a famosa Medusa, 

podia sentir um certo clima maligno e petrificante me envolvendo. Ela deve ter 

interpretado o meu silêncio como afirmativa e continuou. 

 — Quero fazer um pacto com você, usar seus talentos como Ghost e 

escrever minha história. Vou torna-lo famoso.  

 Falei que esse foi o dia que o Senhor D me encontrou? Pois é, isso era 

apenas o começo de uma tremenda encrenca embrulhada em papel de loja cara. 

Sempre desconfie desse tipo de pacote. 
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Cap 2 – DE POETA E LOUCO... 

 

 Um artista marcial leva anos desenvolvendo o seu corpo para reagir 

rapidamente a qualquer ataque, simula combates incansavelmente para 

desenvolver a precisão de cada movimento interiorizando cada gesto em uma 

coreografia prévia que pode ser usada sem necessidade de pensar. É assim que 

conseguem reagir tão rapidamente aos adversários. O mesmo pode-se dizer de 

pessoas que exercitam os músculos mentais, o manejo das palavras e as 

argumentações. Paus e pedras podem ferir algumas pessoas, mas palavras são 

capazes de atingir multidões inteiras, mesmo que não se esteja presente. 

 — Bom dia, senhora. Não me lembro de conhece-la, mas acredito que 

sua pesquisa a meu respeito tem alguma incorreção. Já fiz alguns trabalhos 

como ghost writer e é uma exigência que o escritor não apareça, no seu lugar 

deve aparecer o do contratante. Na verdade, um bom ghost apenas empresta a 

sua técnica para que a voz do autor auxiliado se faça de forma correta e sem 

interferências. É como fazer uma dublagem, a diferença é que damos voz e 

estrutura ao pensamento não formulado.  

 — Exatamente o que preciso. Então aceita o pacto? 

 São tempos bicudos, fica difícil recusar um trabalho remunerado ainda 

mais quando se tem aqueles papeis com números enormes cobrando a sua 

atenção, mas algo me dizia que não era uma boa ideia e sempre me recusei a 

realizar ideias ruins, por mais sedutoras que parecessem a princípio. Aquilo tudo 

me cheirava a encrenca e nem estava levando em conta o uso inadequado da 

palavra pacto. 

 — Realmente, senhora... Estou desenvolvendo um trabalho. 

 Uma das coisas que diferencia a literatura da realidade é que as pessoas 

não reagem às deixas da forma como desejamos. Havia sido sutil demais em 

deixar a pausa para que ela me revelasse o nome, simplesmente ignorou e 

seguiu como se não importasse. Ou talvez fosse alguma estratégia que não 

compreendi de imediato. 
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— É claro que está com um trabalho. Sabe que esse também vai ficar 

aguardando na pilha de trabalhos já produzidos até ter a oportunidade de 

publicar. O seu problema não é falta de talento, precisa de publicidade, alguém 

que banque a produção e distribuição dos seus livros, poderia até virar um best-

seller se lhe dessem a oportunidade de se apresentar ao público de forma 

adequada. 

Em artes marciais ou em uma discussão, a forma mais fácil de se vencer 

uma luta é desestabilizar emocionalmente o seu adversário. Usar as palavras do 

outro contra ele mesmo acrescentando um tom irônico faz qualquer um se 

desestabilizar e apenas a minha prática de anos em retórica fez com que meus 

instintos animais fossem controlados o suficiente para não dizer um palavrão ou 

pior, partir para uma agressão formal. O meu único desejo naquele momento era 

de mandar aquela criatura de volta para o quinto dos infernos. Só não sabia que 

isso fosse o equivalente a dizer para alguém voltar para casa, não era 

exatamente essa a minha intenção.  

 — Escuta aqui... — respirei fundo tentando recuperar a minha paz de 

espirito e organizar os pensamentos. — Entendi, a senhora é uma agente 

literária. Não deve ser das melhores já que está literalmente pescando autores 

na praia, com o perdão do trocadilho. 

Existe uma satisfação em dar uma resposta inteligente em uma 

discussão, algo como aplicar um golpe no fígado ou nos rins do adversário. A 

ideia é fingir que absorveu os golpes recebidos com facilidade e se colocar em 

uma posição mais favorável, demonstrando que pode ser bem pior para o outro 

continuar a enfrenta-lo. É um ponto de inflexão que inverte o sentido da agressão 

estimulando uma retirada estratégica. Se a outra parte não perceber o raciocínio, 

então só restam duas saídas, ou se parte para a ignorância ou se inverte 

novamente a estratégia e corre enquanto o outro está desnorteado. 

 — Errado! Tenho mais coisas para fazer que me ocupar com essas 

bobagens humanas, o que estou propondo é que use o seu dom para escrever 

a minha história. É a sua melhor oportunidade de conquistar um espaço 

privilegiado...  
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 Agora que relembro esse momento, percebo que perdi um monte de 

chaves de leitura, o que em um embate argumentativo pode representar um 

nocaute técnico. Poderia em minha defesa dizer que estava com fome, 

desprevenido intelectualmente para um encontro desse tipo e tantas outras 

coisas, mas a verdade é que cometi um erro terrível de julgamento do adversário, 

o que invariavelmente leva a uma derrota. Havia lido em Sun Tzu sobre a 

necessidade de se conhecer o adversário ou o campo de batalha, mas até 

escritores demoram a aprender as lições dos livros. 

Inconscientemente estamos sempre avaliando as situações através de 

padrões que são adquiridos ou aprendidos anteriormente. É uma ferramenta 

evolutiva que permitiu aos nossos antepassados sobreviver em um tempo em 

que as artes marciais ainda não haviam sido inventadas e os perigos não 

mandavam aviso e agir rapidamente poderia ser a diferença entre a vida e morte. 

Qual escritor que estando no meio há um tempo razoável, não recebeu uma 

proposta do tipo “tenho uma história que revolucionará a literatura mundial”? 

Normalmente é antecedida de uma proposta indecorosa de auxiliar com todo o 

trabalho e parte dos custos de produção na expectativa de que os lucros serão 

maravilhosamente compensatórios.  

 — Moça, se deixar o seu nome e telefone comigo posso falar com alguns 

colegas que estejam dispostos a fazer o trabalho de ghost, o mercado não anda 

favorável, mas é possível que alguém se interesse... 

 — Pedro, você não entendeu. Não quero um escritor qualquer, escolhi 

você para o trabalho, só precisa aceitar e vai ficar satisfeito com o resultado. 

 Existem duas formas que os vigaristas costumam usar para seduzir suas 

vítimas, uma delas é através da adulação, a outra é através do sexo. Enquanto 

ela falava aquelas palavras elogiosas em um tom sedutor, sentou-se ao meu 

lado de forma que o decote se tornou uma janela para o mundo de Oz. Isso até 

poderia funcionar com alguém que não está habituado a interpretar fantasias. 

Sempre há alguma bruxa do norte ou uma rainha de copas esperando para cortar 

a cabeça do espantalho.  Um escritor que se dedica a teorias da conspiração e 

tramas elaboradas fica realmente ofendido quando tentam algum tipo de 
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sedução vulgar e para mim era exatamente aquilo que ela estava tentando fazer 

naquele momento. 

 — Desculpe senhora, realmente não estou interessado. O trabalho de 

ghost exige um envolvimento profundo com a temática de forma que o autor 

possa reduzir a sua interferência e permitir que a ideia do outro se realize. Talvez 

tenham lhe dito que basta alguém escrever uma história com base na sua ideia 

e colocar o seu nome como autora, mas a coisa é mais complicada que isso.  

 Ela cruzou as pernas bem-feitas e se posicionou de forma que a janela 

atraia ainda mais o meu olhar. Julgue-me se quiser, mas um escritor é alguém 

que tem natural curiosidade sobre todas as coisas, em particular as que são 

belas e não estão à vista de todos. Parte disso é o que tentamos colocar na 

literatura e, com todos os diabos, não era eu que estava invadindo a privacidade 

de ninguém ali, muito pelo contrário. Ela riu descontraída como se tivesse fisgado 

o seu grande peixe, o que me deixou ainda mais irritado. 

 — Ora, não se preocupe com isso. Sei muito bem que tem a capacidade 

de fazer um bom trabalho, a questão é que preciso que você escreva a minha 

história e em troca lhe darei toda a projeção que precisa para os seus próprios 

livros. Sei lidar com fantasmas, não haverá nenhum problema para nenhum dos 

dois quanto a isso.   

 Aquilo tinha chegado ao um nível de absurdo que superou qualquer 

expectativa que pudesse ter. Ou aquela dona era uma completa imbecil, ou 

julgava que estava diante de um. Percebi que não teria como sair daquela 

situação sem um mínimo de grosseria e resolvi dar um basta. Me ocorreu que 

poderia ser algum tipo de brincadeira e assim que me levantasse ela iria se 

revelar uma atriz e denunciar a câmera escondida que havia registrado tudo. 

Olhei em volta para ver se identificava quem estivesse gravando e o comparsa 

mais provável era o sorveteiro. Talvez ainda houvesse alguma chance de salvar 

a minha imagem pública com uma reviravolta inteligente. 

 — Mais uma vez, agradeço a proposta, mas não estou interessado. Se 

me dá licença vou comprar um sorvete... 
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 Me levantei olhando para o sorveteiro esperando para ver a reação dele 

quando quebrasse a brincadeira, mas o cara parecia animado com a 

possibilidade de um cliente. Dei uma olhada para ver se a bicicleta ainda estava 

segura no mesmo lugar que a deixara, ao mesmo tempo que tentei ver se a atriz 

revelava o fim da pegadinha. Foi então que senti um calafrio percorrer a coluna 

como uma gota fria deslizando sobre a pele quente de sol. Não havia ninguém 

sentado no lugar onde havia estado, olhei em volta na praça toda e não consegui 

encontrá-la.  A bicicleta estava no mesmo lugar onde a deixara, crianças corriam 

pela pracinha, namorados sentavam na mureta para ver as pessoas na areia ou 

para apreciar o mar. O sorveteiro desistiu de tentar me vender qualquer coisa e 

foi embora, um cachorro veio até perto de mim e começou a latir 

descontroladamente até que o dono veio busca-lo pedindo desculpas.  

Não havia câmeras escondidas, nem mesmo sinal da atriz com seu 

vestido pouco usual para se andar à beira mar, estava tudo normal como deveria, 

exceto que nada daquilo combinava com o que acontecera alguns segundos 

antes. Um escritor sempre deve estar preparado para dizer algumas palavras 

que exprimam toda a sua inteligência treinada em infinitas horas estudando os 

grandes mistérios e as mais complexas tramas. Convivemos com pensamentos 

elevados que motivam povos por séculos e esgrimimos palavras esculpidas com 

habilidades de mestres artesões para durar por toda a eternidade se for 

necessário. Claro que tinha algo a dizer que se ajustava perfeitamente aquele 

tipo de situação, e não pude deixar de exprimir esse profundo pensamento.  

 — Mas que diabo foi isso? 
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Cap 3 – PIZZA, CERVEJA E DEMÔNIOS  

 

 Quando se olha as coisas em retrospectiva sempre há alguns efeitos 

psicológicos que raramente são levados em consideração. Um deles é o fato de 

que a memória humana não é plena, no sentido de que o que lembramos não 

são os fatos, mas as interpretações dos fatos que ajustamos de uma forma 

totalmente pessoal e, na maioria das vezes, idealizada. Essa também é uma 

particularidade da evolução do cérebro e não vou gastar meu tempo com 

argumentações que provavelmente serão simplórias, quem quiser que vá 

procurar saber mais e que faça as interpretações que achar mais adequadas. 

Essa talvez seja a grande diferença entre um escritor e um historiador. O 

escritor de ficção tem mais liberdade, dentro das regras estabelecidas para a 

arte, do que o historiador, embora ambos acabem usando muito da subjetividade 

para compor a narrativa dos fatos que pretende apresentar. Claro que poderia 

resumir tudo isso em uma afirmação de que não existe uma literatura isenta, mas 

como as regras me permitem escrever a minha versão dos fatos, faço do jeito 

que achar melhor e que me critiquem os que gastarem o seu tempo e dinheiro 

para adquirir o direito de criticar o texto, não o autor.  

Da forma como me lembro dos fatos, o João Paulo serviu a cerveja no 

copo e levantou um brinde como sempre fazia em nossos encontros de pizza e 

cerveja. Conheci o João quando trabalhei como professor em uma escola 

municipal da região e acabamos criando uma amizade que se provou mais forte 

que os laços com a instituição em que trabalhamos. O fato de que alguém decida 

ser professor e escritor no Brasil tem mais a ver com a questão de talento natural 

para a coisa do que com bom senso ou inteligência.  

Uma pessoa com bom senso não escolheria duas das menos prestigiadas 

e mal pagas profissões neste país para tentar ganhar a vida. Mas isso não tem 

nada a ver com a inteligência em si, porque é preciso de uma boa dose de 

conhecimentos para poder praticar qualquer uma das duas de forma 

minimamente adequada. Afinidades poderiam justificar mais as escolhas que 

fazemos, seja nas questões profissionais ou de amizades, talvez por isso 

mantive os encontros com o João e as pizzas regadas a cerveja para dar uma 
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aliviada falando mal de alguém, normalmente dos políticos que obviamente tem 

mais afinidades com o dinheiro que professores e escritores. 

 — Saúde, mestre. Como andam as coisas? 

 Para professores e escritores as palavras podem ter mais de um 

significado, no caso chamar um ao outro de “mestre” significava várias coisas. 

Professores são mestres, tendo ou não um mestrado. Também é uma forma de 

demonstrar respeito pela opinião do outro e dizer que presta atenção no que diz. 

Sem falar que é uma piada interna que não pretendo compartilhar com ninguém 

que não seja de nossa pequena confraria de pizzas e cervejas. Morra de inveja 

se quiser. 

— Ah, mestre. Sei lá, acho que está tudo normal. 

— Tão ruim assim, Pedro? 

Essa é outra piada interna. Dizer que as coisas estão normais é o mesmo 

que dizer que as coisas estão ruins, porque essa é normalmente a realidade de 

pessoas como nós. O João, por exemplo, é formado em engenharia mecânica, 

mas com a crise do mercado de trabalho acabou aceitando trabalho de professor 

substituto. O tempo passa, a crise aumenta, a idade também e a única coisa que 

diminui é a possibilidade de arrumar um emprego na área de formação tendo 

cada vez mais que se virar para pagar as contas.  

 — Sim e não, nada realmente ruim, mas estranho para caramba. Recebi 

uma proposta indecorosa de uma dona... 

 Acabei contando para ele sobre o encontro que tive na praia, inclusive a 

coisa do desaparecimento que não me saia da cabeça. Quando for falar alguma 

coisa maluca que aconteceu com você, procure sempre alguém que é amigo 

suficiente para aceitar qualquer merda que diga sem julga-lo. O João é desse 

tipo, o que o torna um amigo valioso para todas as horas, sem falar que 

realmente se importa e tenta ajudar como pode. Já disse, morra de inveja! 

 — Caramba, mestre. Deve ter sido um espirito obsessor. Freud explica... 

 O João se identifica com o espiritismo kardecista, além de ter uma mãe 

psicóloga e cuidar da vó centenária. Um homem solteiro que vive com a mãe e 
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a avó não tem como negar a existência do Karma, particularmente acredito que 

isso se deva mais a uma questão de personalidade de cuidador que ele tem, do 

que a qualquer possível crime que tenha cometido em alguma vida pregressa. 

Acredito que o simples fato de ser professor em uma escola pública já deva 

tornar qualquer alma isenta de todos os crimes que puder cometer em toda a 

sua existência. 

 — Queria ver Freud explicar a coisa do menino do semáforo vendendo 

balas... 

 Ele fez uma cara de quem não tinha entendido a relação e depois de tomar 

de um gole o copo de cerveja, resolvi jogar toda a bagunça em cima da mesa, 

antes que a pizza chegasse e pudesse deixar as coisas para lá. Ainda tinha a 

esperança que, como muitas coisas neste país, tudo terminasse em pizza. 

 — Foi há algumas semanas. Estava voltando para casa e parei no 

semáforo, o vidro fechado, um frio desgraçado. Tomei um puta susto quando 

alguém bateu no vidro lateral, um garoto de uns doze anos, short e camiseta, 

caixa de doces na mão. Procurei umas moedas no carro para dar para o coitado, 

não queria comprar nada, mas fiquei com pena. Quando ofereci o dinheiro ele 

disse que não queria, mas que precisava escrever o seu livro. 

 — Como assim? Que livro? 

 — Ora João, que livro?! O que a maluca queria que escrevesse! O 

semáforo abriu e arranquei como um maluco. Quando olhei pelo retrovisor o cara 

havia sumido.  

 — Não é por nada não, mestre, mas acho que isso está mexendo com a 

sua cabeça. Posso ver com a minha mãe de marcar uma consulta pra você. 

 — Parece coisa de maluco? É porque não sabe da velha no caixa 

eletrônico. Achei que queria a minha ajuda e fui dizer para ela que tinha que pedir 

para um funcionário do banco, não para estranhos, mas ela disse que os 

funcionários do banco não escreviam livros. 

 João caiu na risada se servindo e me servindo de mais cerveja. Deve ter 

pensado que era algum tipo de piada. O que posso dizer? No lugar dele teria 

pensado o mesmo ou algo pior. A outra possibilidade era de um colapso nervoso, 
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não estava bêbado suficiente para falar tanta bobagem, ninguém nunca me viu 

bêbado e nunca usei drogas, então as possibilidades diminuíam sensivelmente. 

A amizade o obrigava a pensar na possibilidade da piada enquanto ouvia as 

diversas vezes que haviam me feito o pedido de escrever o tal livro. 

 — ... depois disso teve a vendedora de chip de celular, o cara entregando 

panfletos, até a vendedora de uma loja de roupas. Sabe aquela coisa de “o 

senhor está procurando alguma coisa?”, pois é, no meu caso passaram a 

perguntar “quando o senhor vai aceitar escrever o livro?”.  

 — Tem certeza que não é... sei lá, coincidência? Talvez as pessoas 

tenham visto que é escritor e... 

 — Coincidência, João? Fala sério? Não sei o que está acontecendo, mas 

com certeza não é deste mundo. Talvez você esteja certo, um espirito obsessor 

querendo tirar um sarro da minha cara. Um fantasma querendo contratar um 

escritor fantasma para contar uma história de fantasma. Porra, se não fosse 

trágico por estar acontecendo comigo até acharia engraçado. Há há há... merda. 

 A garçonete trouxe a pizza e serviu um pedaço para cada um e anotou o 

pedido de mais uma cerveja se afastando logo a seguir. Começamos a comer e 

isso pareceu encerrar a conversa, não há nada melhor para acabar com a tensão 

que uma pizza, me perdoe o meu cardiologista e danem-se as artérias. Por mim 

tinha encerrado o assunto e voltado às críticas ao governo, aos adolescentes ou 

a qualquer um que aparecesse, mas assim que terminamos o segundo pedaço 

o João voltou ao assunto. 

 — Como você sabe que era a mesma... sei lá, como se chamaria isso, 

entidade? Não disse que eram pessoas diferentes? 

 — O cigarro... — disse antes de enfiar mais um pedaço na boca. João 

olhou para o maço que tinha sobre a mesa ao lado do meu celular sem entender 

nada. Só posso imaginar o que teria pensado no lugar dele, mas não disse nada, 

apenas aguardou. Terminei de mastigar, bebi mais um gole e esclareci o mistério 

que acabara criando sem querer. 
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 — Todas as vezes que alguém aparece para me cobrar da porra do livro, 

está com um cigarro pendurado na orelha esquerda. — fiz o gesto como se 

tivesse colocando alguma coisa a suspensa na orelha. 

 — Nossa, que esquisito. Todos eles? 

 — Até onde lembro, sim. Não consigo me lembrar de todos. No caso da 

loira não estava necessariamente olhando para as orelhas dela e não reparei no 

detalhe, mas depois a coisa ficou realmente esquisita... 

Um homem magro vestindo um casaco surrado parou ao lado da mesa. 

Como sempre fazíamos preferimos nos sentar do lado de fora da pizzaria, no 

espaço invadido da calçada. Quando se passa muito tempo em uma sala com 

um monte de adolescentes, sempre que pode prefere espaços abertos e vazios, 

com boas rotas de fuga, creio que o mesmo ocorre com os alunos, esse 

sentimento claustrofóbico nos persegue por um bom tempo.  

O cara parecia querer os pedaços de borda de pizza que havíamos 

descartado em um prato à parte. Não era a primeira vez que aquilo acontecia e 

o João ofereceu um pedaço de pizza para o coitado que parecia estar morto de 

fome, mas para nossa surpresa ele ignorou a cortesia e falou com uma voz 

esquisita e quase inaudível que demorei para entender.  

 — Perdeu velho, passa o celular e a carteira, vai. Vai! Rápido... 

 Eu não sei se o João compreendeu o que o cara havia dito, as vezes leva 

algum tempo para perceber que se trata de um assalto, ainda mais quando se 

está comendo pizza em um restaurante e falando sobre coisas sobrenaturais. O 

cara não tirava a mão do bolso e parecia ter invocado com o João, não olhava 

para mim, mas fiquei com receio de fazer algum movimento e assustar o 

drogado. Se o cara realmente estivesse armado poderia provocar uma tragédia 

desnecessária. Fiquei completamente congelado, sem saber o que fazer.  

 Foi então que tive aquela sensação de déjà-vu. Tinha algo muito errado 

acontecendo ali, um assaltante pé rapado não iria ter aquele tipo de atitude. 

Mesmo que estivesse drogado, como parecia estar, por que não mostrava a 

arma? Por que não dera o bote no celular que estava sobre a mesa e saíra 

correndo como normalmente faziam? Estava se arriscando a que alguém 
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percebesse o assalto e reagisse de alguma forma. O capuz não deixava ver as 

orelhas do desgraçado e já estava a ponto de fazer alguma merda que me 

arrependeria muito. Foi então que alguém falou com uma voz de locutor de rádio 

às minhas costas. 

 — Ei, dá o fora! Esse está sob minha proteção... 

 — Vai se fuder... — disse o assaltante voltando pela primeira vez na minha 

direção e achei que iria disparar a arma. Não sei o que ele viu, mas resolveu sair 

correndo sem levar nada, gritando como um condenado. 

A pessoa que estava atrás de mim passou ao meu lado e disse alguma 

coisa que demorei a registrar conscientemente, perseguindo o assaltante até 

que os dois sumiram nas sombras da noite. Não havia mais ninguém do lado de 

fora do restaurante e aparentemente as pessoas que passavam não haviam 

notado nada do que acontecera. A garçonete retornou com outra cerveja e 

perguntou se estava tudo bem. O João respondeu para ela alguma coisa que 

não ouvi. Finalmente havia conseguido processar as palavras do radialista 

perseguidor de drogados. 

 — Acho melhor você escrever logo o livro... 

 Havia mais do que um pedido desta vez, era quase como um aviso de que 

algo ruim poderia acontecer se não acabasse cedendo ao pedido esquisito. Olhei 

as outras mesas, estavam vazias, alguns motoboys fumavam na esquina 

aguardando para levar os pedidos para os clientes, tudo parecia tranquilo como 

sempre. Terminamos de beber a segunda cerveja e comemos rapidamente mais 

uns pedaços de pizza, pagamos a conta e fomos embora sem falar mais nada.  

Era evidente que algo não podia e não queria ser ignorado. Havia 

cometido o erro de ter colocado João no meio daquela confusão e isso quase 

dando uma merda sem tamanho. Não sabia o que tinha feito para estar nessa 

situação, mas com certeza não queria mais ninguém envolvido e só havia um 

jeito de resolver as coisas para que não ficassem ainda piores.   
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Cap 4 – COISAS QUE NEM FREUD EXPLICA 

 

 Demorou mais do que imaginava para que ele aparecesse de novo e até 

cheguei a pensar que João estava certo em dizer que eram apenas coincidências 

que a minha mente criativa havia juntado em uma composição psicótica devido 

a um estresse qualquer. Por todo o lado as coisas andavam ruins, desemprego 

generalizado, um governo desastrado que só cria problemas e nenhuma 

solução, o mundo mergulhado em crises, até mesmo as redes sociais viraram 

campos de batalha a ponto de me fazer desistir de interagir por uns tempos. Não 

enlouquecer em um cenário como esse é praticamente um ato de desobediência 

civil necessário ou uma questão de sobrevivência. 

 Há tempos tenho a impressão que estamos vivendo a Terceira Guerra 

Mundial sem um inverno nuclear, como diziam que ocorreria na minha juventude. 

Apesar dos extremos de temperatura provocados pelo aquecimento global, o 

problema maior era a crise do microplástico, os rompimentos de barragens, 

desmatamento e incêndio na Amazônia, surtos de doenças erradicadas, novas 

epidemias, escalada da violência, denúncias de corrupção, aumento dos índices 

de suicídio. Se isso não significa uma Terceira Guerra Mundial que substituiu as 

armas atômicas por outras ideológicas e econômicas, então não sei mais o que 

é. Muitas coisas que acontecem atualmente remetem a estratégias usadas nas 

guerras, como as notícias falsas, a deturpação de fatos e manipulação de ideias, 

censura, intolerâncias religiosas e sociais, até mesmo ameaças de censura e 

lutas por posições de poder, está tudo lá nos livros que ninguém quer ler.  

 O chamado progresso humano causa mais estragos e mortes que 

qualquer guerra anterior jamais conseguiu, a começar pelas desigualdades e 

pela escalada do desemprego. O clima de medo generalizado que insufla ainda 

mais as pessoas a reagirem violentamente a qualquer tipo de ameaça real ou 

imaginária é algo descrito por diversos sobreviventes das guerras anteriores em 

relatos históricos. A diferença é que podemos assistir em tempo real todo tipo de 

atrocidades promovidas por pessoas aparentemente normais, com quem 

dividiria a fila do supermercado sem se sentir ameaçado. O mundo nunca esteve 
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tão doente quanto agora e o nome da doença era o mesmo que a única 

possibilidade de alguma cura: Humanidade. 

 — Se ao menos se matassem todos de uma vez! Nem isso conseguem 

fazer direito. 

 Tomei um susto ao ouvir aquela voz. Estava lendo um livro no sofá da 

minha casa e refletindo sobre a que ponto a civilização chegara e quais os limites 

para que uma paranoia coletiva fosse considerada como uma doença real que 

exigia um tratamento imediato, quando percebi que não estava sozinho como 

deveria, afinal há muito tempo que moro sozinho. Aquela voz era bem familiar.  

 — Mãe? 

 Por causa do susto, levei alguns minutos para processar a informação. 

Não podia ser a minha mãe por vários fatores. Em primeiro lugar minha mãe não 

poderia ter ido até a minha casa sem que alguém a ajudasse, os problemas de 

saúde que adquirira com a idade dificultavam que se locomovesse até mesmo 

na casa onde morava. Ainda que alguém a tivesse colocado em um carro e ido 

me visitar, só poderia entrar se tivesse aberto a casa, que normalmente deixava 

trancada por uma questão de segurança. Mas o principal era que a minha mãe 

jamais havia fumado em toda a sua vida e não faria o menor sentido ter um 

cigarro atrás da orelha esquerda como aquela criatura sentada no outro sofá da 

sala. Fora isso, a voz, o jeito, as roupas, tudo era uma cópia perfeita. 

 — Ok — disse com a raiva explodindo por todos os poros — não sei o que 

está acontecendo aqui, mas vamos ter que dar um jeito nisso de uma vez por 

todas. 

 — Como “o que está acontecendo”? Resolveu aceitar o meu pacto e estou 

aguardando que comece o trabalho. 

 — Por que maldição está fazendo isso?  

 — Isso o quê? 

 — Cacete! Não é a minha mãe, como está usando a imagem dela, seja lá 

o que for que está fazendo?  



19 
 

 — Entendo, não havia pensado nisso. Ok, vamos estabelecer algumas 

regras aqui. Em primeiro lugar há coisas que não me importo de falar para você, 

mas não tenho permissão para fazê-lo, então não me pergunte. Em segundo 

lugar, não estou “usando” imagem nenhuma. Eu sou sempre de um único jeito, 

mas por uma questão que não vem ao caso, as pessoas me veem como querem. 

Se isso o incomoda posso dar um jeito para melhorar a coisa. 

 Quero acreditar que sou uma pessoa racional. Minha vida, as situações 

que vivi e os conhecimentos que adquiri para ultrapassar as dificuldades que 

sempre se apresentam de uma forma ou de outra me tornaram uma pessoa 

pragmática, apesar da minha tendência natural a ser humanista. Cheguei a 

pensar em fazer carreira administrativa, apesar de achar horrível os sistemas 

corporativos, até fui muito bem na faculdade. Aprendi que modelos 

administrativos, como a grande maioria das coisas teóricas, são extremamente 

belos e louváveis. Na prática é que está o problema, e sempre se torna algo 

funcional e massacrante. Há uma tendência da humanidade em criar as mais 

belas teorias apenas para se dedicar a torna-las terríveis na prática.  

 Por isso me tornei escritor, poderia desenvolver mundos em que as regras 

fossem seguidas, não importando para quem eram aplicadas. Tudo tinha que ter 

uma lógica teórica e prática envolvida de forma inexorável. Poderia fazer voos 

de imaginação em situações complexas e ainda assim sentir que estava tudo 

bem em algum nível, talvez porque estivesse no controle. Nada disso me 

preparou para aquilo que aconteceu. Na minha frente o Senhor D, como passei 

a chama-lo, mudou de imagem como um caleidoscópio enlouquecido. 

Transmutou-se em todo tipo de pessoa ou criatura que já tivesse sido 

demonizado por alguma pessoa ou sociedade, em qualquer tempo e lugar, real 

ou imaginário. De monstros gosmentos até mulheres nuas com sorriso maligno, 

assassinos seriais e moleques valentões das escolas primárias. Fechei os olhos 

ao ver materializado um dos meus piores terrores, o médico cirurgião com 

máscara e bisturi. Aquilo era demais para suportar. 

 — Para com isso! Se quer a minha ajuda, está fazendo o caminho errado!  

 Estava tendo que usar todos os meus recursos psicológicos para lidar com 

a situação, lembrando que nada daquilo poderia ser verdade, era tudo um delírio 
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psicótico e a prova era o maldito cigarro pendurado como um troféu ao absurdo. 

Ouvi uma voz suavemente sensual com um fundo indefinivelmente ameaçador 

que me lembrou a Mortícia Addams dos cinemas. 

 — Só estou tentando ajustar as coisas para que possa me encarar sem 

que isso desperte seus medos inconscientes. Não quero que perca as suas 

faculdades mentais por uma bobagem qualquer.  

 Quando finalmente me convenci a abrir os olhos, havia uma mulher de 

cabelos vermelhos longos, com um vestido preto sensual, mas discreto o 

suficiente para não desviar a minha atenção, sentada tranquilamente à minha 

frente segurando a porcaria do cigarro apagado entre os dedos e com um sorriso 

amigável, ou qualquer coisa próxima disso que pudesse produzir. Respirei fundo 

e tentei recompor a minha dignidade o melhor que pude. 

 — Por que uma mulher? Por que o maldito cigarro??!! 

 Sem dizer absolutamente nada, mudou imediatamente para um homem 

de meia idade vestindo um terno com sobretudo e chapéu preto. Só podia ser 

brincadeira, estava parodiando a minha imagem no banner promocional que 

deixava pendurado na sala por não ter um lugar melhor para guarda-lo. Era um 

dos personagens dos meus livros mais recentes. O vampiro Cornélius, que usei 

como inspiração para fazer as imagens promocionais. Resolvi que ao menos 

poderia lidar com isso de uma forma menos estressante, embora pudesse causar 

algum problema quando tivesse que revisar meus livros. Ele aceitou o meu 

silêncio como uma aprovação e continuou com a voz do Cornélius.   

 — Poderia responder a essa pergunta, mas há coisas que nem mesmo 

Freud explica. Além do que toma muito tempo e não creio que esteja disposto a 

usar o que lhe resta de vida para falar sobre isso, tem um trabalho a fazer.  

 — Ok, pode ficar do jeito que está, esqueça o cigarro. Você disse que há 

algumas regras, perfeito, também tenho algumas para impor. E se não gostar 

pode simplesmente voltar para o lugar de onde veio e não se fala mais nisso. 

Que tal assim? 

 Pela primeira vez o vi sorrir de fato, não uma aparência de sorriso, um 

verdadeiro cheio de satisfação. Nesse momento decidi chama-lo de Senhor D, 
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julguei que me ajudaria a manter um certo distanciamento formal e serviria para 

diminuir a tensão que sentia. Dar nomes às coisas é uma das formas mais 

primitivas de se lidar com algo assustador, colocando-as fora da nossa estrutura 

psíquica para que se possa lidar com elas. Desde que me entendo como gente 

uso a filosofia de que se não posso escolher as regras do jogo, procuro aprender 

sobre elas de forma que possa usa-las para vencer. Na maioria das vezes me 

livrou de encrencas e até me trouxe alguns ganhos, mas não fazia ideia do que 

estava por vir e a palavra “pacto” ainda me causava arrepios na alma. 
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Cap 5 – ONDE ESTÁ CÉRBERO? 

 

 Reza a lenda que as portas do inferno estão sempre abertas. Há algumas 

versões que diferem nos detalhes como: “estão abertas para quem entra, não 

para quem sai”, ou então “estão abertas para entrar ou sair, mas ninguém sabe 

onde ficam”, ou a pior de todas “estão abertas, mas guardadas por um cão de 

três cabeças, Cérbero”. Como qualquer escritor que tenha dedicado algum 

tempo para estudar os mitos e a psicologia para compor personagens, sempre 

considerei a metáfora do “inferno” como algo extremamente psicológico com 

diversas raízes e diversas consequências, de acordo com os usos que se dá.  

 A natureza do inferno, real, imaginário, mítico, religioso, seja qual for a 

vertente que se usar, sempre é carregada de arquétipos construídos e mantidos 

ao longo da história da humanidade como alertas para os perigos de se pegar 

um caminho errado, de fazer escolhas ruins, de que há uma sombra que se 

projeta à partir da incidência da luz sobre um objeto e que não é possível 

entender a parte sem entender o todo embora se possa iniciar a busca pela 

compreensão à partir de qualquer ponto. 

 Já havia desistido de tentar usar a racionalidade para lidar com aquela 

situação em que me encontrava. Para todas as coisas normais estava 

completamente são e não havia nenhum problema em lidar com o Senhor D 

como alguém que tinha sua existência real dentro das possibilidades 

psicológicas do que interpretamos como realidade. Fosse uma projeção do meu 

inconsciente perturbado por pressões psicológicas e condicionado pela minha 

imaginação, ou de fato um demônio extradimensional que resolvera “contar a 

sua história” através de mim, isso não tirava o fato real e concreto de que seria 

uma experiência completamente inusitada na vida de qualquer escritor e poderia 

até mesmo render uma boa história que merecia ser contada. 

 Quando o questionei sobre a natureza do pacto que pretendia fazer e que 

não estava disposto a vender a minha alma ou coisa parecida por nada que 

pudesse me oferecer, apenas riu de uma forma que me deixou constrangido, 

como uma criança que fala com um adulto sobre seu maior medo e recebe em 
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troca um total desprezo pelos seus sentimentos, seguido de uma explicação 

lógica que tem o efeito de uma surra psicológica. 

 — O que eu faria com a sua alma? Estou pouco ligando para o que vocês 

fazem ou deixam de fazer. Não, isso não é totalmente verdade, preciso que 

façam alguma coisa e que seja logo. Cresçam!! Estou farto da humanidade, de 

seu planeta e de todas as coisas que tem feito com ele. Quer saber onde é o 

inferno? É aqui mesmo, vocês o tornaram assim.  

 — Você sabe que isso contraria a teoria de Darwin, essa coisa de criação 

divina e... 

 Olhei para o gravador para ver se estava funcionando, tinha a certeza de 

que aquela parte seria fundamental para o livro. Como regra havíamos 

estabelecido que teria que fazer uma série de entrevistas com o Senhor D para 

descobrir qual seria o “tom” usado na narrativa e que partes seriam interessantes 

ou não colocar. Estava sendo o mais profissional que a situação permitia e uma 

das regras de um ghost é que não podemos começar o projeto do livro sem antes 

definir exatamente as intenções abertas ou ocultas do nosso cliente, da mesma 

forma que não podíamos confiar completamente na memória ou em registros 

taquigrafados ou meramente anotados, tudo isso era apenas parte do material 

de estudo complementar que deveria ser utilizado para compor a essência do 

livro e muitas vezes não era exatamente utilizado. 

 — O problema é que a humanidade não compreende as questões 

cósmicas da forma correta. Tudo é relativo à escala que se usa e ao foco que se 

pretende dar. Eu já existia antes do seu universo ser criado por meu Pai, seu 

planeta foi desenvolvido muito tempo depois disso. 

 — É esse tipo de coisa que pode ser interessante apresentar. As religiões 

falam de um modelo Criacionista que rivaliza com aquilo que a ciência tem 

descoberto, mas há modelos científicos que consideram a possibilidade de uma 

intencionalidade na formação do Universo. Claro que há problemas para criar 

um modelo único, que resolva tudo, a relatividade de Albert Einstein tem 

problemas de lidar com o microverso da física quântica, com a Teoria das 

Cordas, a Teoria M e tantas outras, embora funcione perfeitamente no 
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macrocosmo. Como isso pode ser compatibilizado com o que você diz de um 

Deus Criador e tudo o mais... 

 — Você acha que sei o que meu Pai pensa? Não sou tão arrogante quanto 

os humanos que imaginam interpretar meu Pai da única forma correta e 

verdadeira. Diversas vezes tentei mostrar que há coisas que não conseguirão 

entender por mais que se esforcem. Eu não conseguiria entender e sou muito 

maior que todos vocês juntos.  

 — Espera, quer dizer que você tem tentado ensinar a humanidade? Não 

é isso que as religiões dizem... 

 — O que são as religiões? Tentativas de entender como funciona o 

Universo, a vida, as questões evolutivas, as questões morais e tudo o mais que 

tentei ensinar a vocês durante milênios. São deturpações de minhas palavras 

associadas a interesses e sei mais o quê! 

 Notei que estava ficando irritado e não sabia onde isso iria me levar, então 

recuei rapidamente sem questionar o que dizia, não era essa a minha função. 

Se quisesse dizer que leite saia de pedras e isso não interferisse na lógica 

narrativa, não iria argumentar contra. Afinal era o livro dele e não algo que 

necessitava ser verdadeiro. Precisava controlar minha curiosidade pessoal ao 

mesmo tempo que tentava avançar em alguma linha argumentativa que pudesse 

usar. Percebi que seria difícil ter uma isenção total, por mais que me esforçasse, 

não era uma questão de julgamento moral, isso até que era relativamente fácil 

de lidar, estava disposto a ouvir o lado do Senhor D sobre aquilo que acontecia 

e poderia suprimir o meu julgamento até o nível que acreditasse que isso poderia 

ser perigoso de alguma forma para as pessoas.  

Já desenvolvi inúmeras narrativas em que buscava apresentar tanto o 

lado do herói quanto do vilão sem fazer julgamentos explícitos, por mais que 

acabem vazando em algum momento. Há coisas que sob todos os aspectos são 

imorais, mesmo que justificáveis diante de uma situação específica e não iria 

quebrar o meu código pessoal de ética a menos que fosse obrigado por algo 

muito maior e impossível de ser evitado. 
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 — Vamos tentar apresentar a sua verdade para que possa delinear o que 

pretende dizer para as pessoas. 

 — Minha? O que é a verdade? A filosofia que construíram tem pelo menos 

três formas incompatíveis entre si de apresenta-la. Qual delas diz que é a minha 

verdade?  

 Naquele momento percebi que havia me metido em uma enrascada maior 

do que imaginara ser possível. Ninguém pode afirmar filosoficamente que está 

falando toda a verdade, o máximo que se pode alcançar em qualquer momento 

é uma interpretação da verdade, que poderia ser questionada facilmente por 

qualquer outro que tivesse um enfoque diferente. Nos acostumamos tanto em 

acreditar que há uma verdade que acabamos esquecendo que tal fato é mais 

indecifrável que a energia escura que os cientistas tentam desvendar. Em ambos 

os casos é possível identificar seus efeitos, saber que provém de uma fonte 

qualquer, mas não é possível olhar para a fonte diretamente e dizer, eis aqui a 

fonte de toda verdade. 

 Era como estar diante das portas do inferno, completamente abertas sem 

saber se me encontrava do lado de dentro ou de fora. Como avançar se não 

havia um ponto de referência, um indicativo de para qual lado deveria ir para me 

salvar? Isso considerando que haja apenas dois lados em um portal desse tipo, 

um maniqueísmo forçado que não servia para me orientar naquele momento. Me 

peguei pensando em um absurdo.  

Se ao menos encontrasse Cérbero, poderia usá-lo como referência para 

saber se ele tentava me impedir de sair ou se apenas ficaria olhando entrar na 

minha prisão eterna. Era melhor não ter ficado louco, duvido que algum psicólogo 

conseguisse dar um jeito nessa bagunça toda, mas algo lá no fundo da minha 

alma se regozijava como uma criança que descobre nas roupas uma massa 

quentinha e engraçada e passava a brincar alegre com ela para horror de 

qualquer adulto que descobrisse tardiamente que deveria ter trocado a fralda 

logo. Definitivamente a psicologia não ia dar conta disso. 
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Cap 6 – ENGANANDO O DEUS DA MENTIRA EM SETE PASSSOS 

 

 Desde que aceitei o trabalho definimos algumas regras básicas. Em 

primeiro lugar, teria o direito de declinar a qualquer momento da coisa toda desde 

que me julgasse incapaz de realizar a empreitada contratada, sem qualquer 

prejuízo ou represália pela desistência. Ele aceitou com a condição de que 

qualquer regra estabelecida seria válida para ambos os lados. Achei justo, afinal 

não havia nenhum interesse da minha parte em dar continuidade aquele 

trabalho, só havia aceitado por me sentir pressionado a fazê-lo e não achar uma 

solução para me livrar da coisa.  

 Também ficou acordado de que não haveria riscos para ninguém tanto na 

execução do trabalho como qualquer coisa que pudesse ocorrer a partir de sua 

realização. Sei lá o que me passou exatamente na cabeça quando propus essa 

condição, talvez algum resquício de histórias sobre livros malditos que 

empurravam as pessoas em caminhos sombrios cheios de assassinatos e rituais 

macabros ou mesmo alguma guerra santa promovida por causa de ideias 

realizadas no papel. Como já fui editor, fiquei pensando no que faria se caísse 

em minhas mãos a possibilidade de publicar ou não o livro com Mein Kampf de 

Adolf Hitler. Sempre fui contra censura irrestrita, mas a favor de determinados 

códigos de ética para ressalvar determinadas publicações com potencial 

explosivo. Claro que isso é complexo, até um livro para adolescentes como O 

Apanhador no Campo de Centeio de J D Salinger já foi usado como desculpa 

pelo assassino de John Lennon, quem pode dizer antecipadamente o que pode 

acontecer à partir das possíveis interpretações dos livros? Havia riscos e achei 

que poderia evitar a maioria deles ao estabelecer essa condição. 

 Uma outra condição que acabou ficando um tanto confusa quando 

discutimos mais tarde sobre outras questões, foi a de que ele deveria dizer a 

verdade. Ok, pedir ao deus da mentira para só dizer a verdade é um paradoxo 

filosófico, mas o que você queria? Eu ainda estava sob o impacto emocional de 

que talvez estivesse em um estado psicótico delirante sem declínio da condição 

funcional das atividades racionais, ou algum tipo de diagnóstico parecido que 

algum psicólogo pudesse apresentar para a minha condição de estar aceitando 
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ser um escritor fantasma para uma criatura que, até então, considerava 

puramente como sobrenatural e oriunda do Inconsciente Coletivo. E para dizer 

a verdade, não estou muito convicto sobre nenhuma das afirmações aqui 

descritas, por motivos óbvios ou não.  

 Para proteger a minha imagem pública, disse que o Senhor D não deveria 

aparecer em nenhum lugar onde eu estivesse acompanhado ou que pudesse ser 

registrado por qualquer outra pessoa de alguma forma. Ele apenas riu com 

aquele ar debochado de sempre e não fez nenhum comentário. Nem precisou, 

aquele sorriso me disse um monte de coisas sobre o meu medo de estar 

completamente maluco, mas racional o suficiente para que ninguém pensasse 

que estava maluco a ponto de querer me obrigar a um tratamento psicológico, 

psiquiátrico, religioso ou qualquer uma das imensas variações que poderiam ser 

levantadas à partir da situação em que me encontrava. Não sei, por que, mas 

ainda me dá raiva lembrar daquele sorriso. Conheci um nível de crueldade que 

não tinha imaginado desde então, em um gesto que supostamente não tinha 

nada de agressivo. Aquele sorriso mordia, acredite.  

 Por aí você já deve ter percebido o tamanho da encrenca em que havia 

me metido e apenas arranhei um pouco da superfície da coisa. Neste momento 

não estou minimamente interessado em ser rígido com as regras literárias e 

seguir algum tipo de modelo de escrita, cronologia, estrutura ou qualquer coisa 

do tipo. Estou apenas e tão somente vomitando toda essa história sem qualquer 

revisão e sem qualquer intenção de provocar efeito moral, psicológico, filosófico 

ou religioso, além do desejo de expurgar de uma vez por todas da minha cabeça. 

E se você achar que deveria fazer de outra forma qualquer, então grite bem alto 

três vezes que aceita fazer o acordo, pode ser que o Senhor D apareça e vai ter 

sua oportunidade de fazer do seu jeito. Essa era a minha quinta condição, de 

escrever o livro como julgasse melhor, que se confunde com a sexta. 

 Estranhamente a sexta regra foi sugerida pelo próprio Senhor D. Teria 

completa liberdade de escolher as ferramentas necessárias para o cumprimento 

da tarefa, desde que estivessem ao meu alcance até então ou que fossem 

adquiridas através do meu próprio esforço ou a partir dele, nisso incluso qualquer 

tipo de conhecimento que adviesse das nossas conversas, enquanto ele definiria 

o que poderia ou não ser dito a mim respeitando as regras universais a que 



28 
 

estava sujeito. Exigia que em nenhum momento usasse qualquer nome que lhe 

fora imputado ao longo do seu contato com as civilizações humanas ou faria 

referência a qualquer das crenças religiosas ou não que pudessem ter advindo 

diretamente desse contato. Não entendi o motivo, mas estava completamente 

de acordo, haja vista que facilitava bastante o meu trabalho.  

 Você deve estar pensando que quebrei essa regra ao me referir ao deus 

da mentira, mas essa é uma referência a designação nórdica para Loki, o meio 

irmão de Thor, deus do trovão, que faz parte do imaginário popular através das  

leituras midiáticas efetuadas pelas HQs e filmes produzidos a partir delas, 

portanto trata-se apenas de uma referência indireta, quando muito. Me condene 

por tentar trapacear o deus da trapaça, mas tenho certeza absoluta de que 

estava completamente ciente de que tentaria fazer isso. A forma como mediu 

cuidadosamente as palavras ao me passar essa sugestão aliada ao sorriso 

contido era um convite explícito a que tentasse ser mais esperto que ele. E, sim, 

isso é um clichê literário, portanto está fora da regra também.  

 Em minha defesa devo dizer que a literatura é extensa sobre pessoas que 

tentam enganar uma criatura trapaceira em seu próprio jogo. Como já estava 

definido anteriormente que não haveria risco a minha alma ou qualquer coisa 

que se relacionasse a isso, achei que valia a pena deixar as coisas mais 

interessantes e ter a percepção de que, talvez, apenas talvez, conseguisse ser 

mais inteligente que os meus predecessores sem que houvesse riscos reais para 

qualquer pessoa, a minha inclusive. Quando escrevo isso me ocorre uma história 

que um amigo investigador civil me disse há muitos anos: Só existem golpistas 

porque as pessoas “de bem” se acham mais espertas que os malandros que as 

roubam. Se isso lhe lembra alguma coisa, então fique experto. 

 Estabelecidas as regras principais acreditava estar completamente 

seguro de qualquer influência negativa que pudesse resultar daquele contato 

que, no mínimo, era completamente inusitado e dificilmente poderia ser 

compreendido em toda a sua extensão até que fosse finalizado e os resultados 

computados. Não estava preocupado com os supostos lucros que teria ao 

realizar o trabalho, nem mesmo mencionamos isso em nenhum momento de 

nossas conversas desde que aceitara fazer o trabalho. Considerava justo que o 

Senhor D pudesse apresentar a sua versão dos fatos e se isso não causaria 
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problemas para mim ou para qualquer outra pessoa, poderia ser até algo 

realmente interessante que viesse a público.  

 Seja como for era o livro dele, teria o nome quer resolvesse usar na capa. 

A minha responsabilidade era construir a narrativa de forma que a minha persona 

não aparecesse e apenas a que o Senhor D queria revelar seria vista pelo 

público. Meu pagamento era a compensação pelo trabalho realizado e quaisquer 

outros lucros ou ônus resultante disso seriam de exclusiva competência do 

Senhor D. Intimamente estava decidido a não escrever qualquer coisa que 

pudesse de alguma forma racional estimular violências, imoralidades ou práticas 

degradantes da condição humana. Essa era uma regra implícita pelo fato de ter 

sido escolhido e explícita na primeira regra. Acredito que o principal fator que o 

levou a me escolher entre tantos milhões de possibilidades, só para ficarmos no 

período contemporâneo, foi exatamente esse. Tenho outras suspeitas, mas isso 

é outra história. 

 Poderíamos ter finalizado as discussões sobre as regras a serem 

estabelecidas, mas algo ainda me incomodava em um nível profundo. Já tinha 

lido inúmeros livros com histórias parecidas com a minha, até mesmo o meu 

maior ídolo literário havia escrito diversos contos sobre essa temática. Precisei 

recorrer a minha memória, que todos sabem nunca foi lá essas coisas, e tentar 

encontrar alguma clausula protetiva que pudesse lançar mão como um último 

recurso se tudo o mais tivesse falhado. Foi então que me ocorreu a sétima 

clausula do nosso acordo. 

 Em qualquer tempo e lugar o acordo poderia ser revisto em seus termos 

ou anulado completamente se não houvesse consenso entre as partes sobre o 

desenrolar dos fatos e a necessidade de solucionar alguma divergência que 

surgisse à partir dos eventos ainda não relacionados no mesmo, que estivessem 

direta ou indiretamente vinculados ao objeto do acordo, ou seja, a produção 

literária que deveria ser executada. Os efeitos dessa clausula seriam total e 

amplamente retroativos dentro dos limites possíveis e extensível a todas as 

cláusulas anteriores. O Senhor D ficou me olhando por alguns minutos e pela 

primeira vez tive a sensação de um olhar de respeito direcionado a mim. Como 

escritor deveria saber que o respeito de um adversário é interessante, mas torna 

as coisas ainda mais perigosas. Minha memória realmente é uma droga. 
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Cap 7 – DEMIURGO 

 

 O Senhor D nunca foi um exemplo de simpatia, apesar de que nunca foi 

totalmente rude ou desagradável, o que é melhor do que posso dizer sobre 

muitas pessoas em posição de comando que conheci ao longo da vida. Ele era 

basicamente o patrão, havia contratado um trabalho e se preocupava em que 

fosse bem feito, e colaborava o máximo que podia para que tivesse todos os 

elementos necessários para realizar a tarefa sem maiores problemas, 

independente do acerto que seria feito após a realização. Na verdade, os meus 

sentimentos em relação a ele sempre foram um tanto quanto ambíguos e mesmo 

não sentindo uma simpatia incondicional, em vários momentos acabei dando 

boas risadas de suas tiradas inteligentes e até mesmo me compadeci de sua 

situação.  

 Em uma de nossas entrevistas preparatórias fui surpreendido por uma 

percepção que não tinha alcançado antes daquele momento, mesmo tendo 

circulado o ponto central em diversos momentos. Ele provocava esse efeito 

curioso de fazer com que nos questionássemos o tempo inteiro sobre as certezas 

que temos arraigadas há décadas, sem necessariamente esclarecer nada. O 

ponto em questão é a tendência das pessoas de formularem julgamentos sem 

ter um panorama mais completo sobre uma determinada questão. 

 — “Atire a primeira pedra”, está na bíblia. Se alguém só ler isso e 

interpretar ao pé da letra, vai sair apedrejando todo mundo em nome de deus. O 

mesmo ocorre em muitos outros lugares. As redes sociais estão cheias de 

pessoas que só leem “atire a primeira pedra” e se julgam inocentes porque estão 

seguindo uma orientação divina. O maior problema da humanidade é agir antes 

de pensar e reagir quando as consequências não são as que desejavam. 

 — Nunca tinha pensado por esse ângulo, mas está correto, as pessoas 

estão com pressa e não gostam de textos longos. Querem tudo imediato e 

quando se deparam com uma notícia, acreditam ser possível apreender tudo o 

que é necessário do cabeçalho e não gastam tempo lendo o conteúdo. 
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 — Pressa? Ora, invente uma desculpa melhor. Quando vocês morriam de 

velhice aos quarenta anos lidavam melhor com o tempo do que agora que vivem 

mais do que o dobro. Que pressa? Por acaso pretendem chegar onde com isso? 

Quanto mais informações tem disponível, mais superficiais se tornam. Crianças 

que quando tem pouco se divertem ao máximo e quando tem muito não 

conseguem decidir qual prazer ter e sofrem por isso.  

 — Procrastinação, é a palavra. Menos é mais, lido com isso 

constantemente em meu trabalho como escritor. Não sei se algum dia vamos 

conseguir reverter isso, há males que o progresso cria que só mais progresso 

consegue resolver. 

 — Crianças estúpidas que não conseguem apreciar a beleza porque não 

conseguem lidar com focar uma coisa por vez ou apreciar o panorama. 

 Apesar da recriminação pesada, não havia o sarcasmo habitual, tenho 

certeza que era mais uma nostalgia retórica, como se naquele momento olhasse 

para um passado distante que não poderia ser revertido, um tempo no início dos 

tempos. Talvez ali estivesse o real interesse do Senhor D em contar a sua versão 

dos fatos. Tentei ligar os pontos que me revelara anteriormente. 

 Segundo o Senhor D quando a Terra foi criada o Pai dedicou-se 

completamente a sua obra, o que chamou a atenção de suas crianças. Todos 

ficaram um tanto ressentidos, afinal desejavam muito a atenção do Pai e parecia 

que apenas se interessava por aquela coisa que aos olhos de todos era tão 

insignificante que não tinha qualquer coerência dedicar tanto tempo em sua 

confecção. Havia um universo inteiro em formação, cheio de maravilhas 

cósmicas que enchiam os olhos até mesmo de criaturas celestiais, então por que 

perder tempo com um grão de poeira?  

 Quando me contou essa parte tive a imagem de um oriental de bigodes 

longos e brancos dedicando especial atenção a um desenho delicado em um 

vaso de barro em miniatura, enquanto o restante da olaria produzia milhares de 

outros muito maiores e mais vistosos em formatos e cores. Sei que não tem nada 

a ver uma coisa com outra, mas essa imagem não me sai da cabeça, o pincel de 

dois ou três pelos deslizando em um traçado firme sobre a minúscula superfície 
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áspera. Quem poderia dizer o motivo daquele artista se dedicar tanto àquele 

pedaço de barro, o mais insignificante de todos? 

 A questão é que as crianças celestiais foram proibidas de mexer com 

aquele mundinho. Poderiam brincar com outras coisas desde que tomassem 

cuidado para não se machucar e isso satisfez a maior parte delas por um bom 

tempo. Crianças sempre gostam de ter liberdade de fazer o que quiserem sem 

supervisão de algum adulto, ainda mais quando possuem autorização para 

brincar como quiserem e “apenas tomar cuidado”. Essa sem dúvida é a segunda 

melhor receita para encrenca que conheço. Digo a segunda porque há ainda 

uma mais eficiente que costumo chamar de “não mexa aqui”.  

 Não tinha como a coisa terminar sem desastre, mesmo em um playground 

do tamanho do universo, e tenho que ressaltar as grandezas relativas de tudo 

isso. Escala Relativa é o conceito chave para entender as coisas. Quanto tempo 

levaria uma criatura imortal para sair da infância e adquirir alguma maturidade? 

Pensemos em termos humanos, por exemplo. Quando as pessoas viviam até no 

máximo os quarenta anos, qualquer um poderia ser considerado como um adulto 

aos doze anos. Hoje que vivemos até mais de cem anos com uma certa 

tranquilidade, vemos adultos infantis de trinta anos ou mais. São os tipos de 

percepções que só passamos a refletir quando temos que lidar com coisas que 

ultrapassam absurdamente a capacidade de compreensão. Esse era o problema 

principal de ouvir os relatos do Senhor D, criar paralelos compreensíveis em 

escala para alguém como eu poder digerir e traduzir de uma forma adequada 

para possíveis leitores.  

 Fiquei imaginando quantas vezes havia contado aquela história. Há muito 

tempo abandonara a ideia de que era a primeira vez que o Senhor D tentava 

fazer o trabalho que me entregara e embora não tenha confirmado em nenhum 

momento, consegui posteriormente comprovar minha teoria pelos sinais que 

apareciam em diversas publicações ao longo da história humana. Não duvidaria 

se algum arqueólogo sortudo descobrisse em uma caverna escura desenhos 

rupestres que contavam não sobre caçadas e fogueiras, mas sobre algo que não 

poderiam conhecer por não possuírem tecnologia maior que a do fogo.  
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 Enfim, a questão é que em algum momento o Pai teve que desviar a sua 

atenção para o resto do Universo, deveria ter descoberto que “apenas tomem 

cuidado” era algo muito complexo para crianças entenderem. Talvez tenham 

explodido algumas galáxias por brincadeira, tenho uma suspeita que aquilo que 

chamamos de buracos negros e outros monstros galácticos são resquícios 

desse período de farra infantil. Seja como for, lá estava o pequeno e 

insignificante pedaço de barro em que o Pai trabalhava com seus pinceis e tintas, 

deixados convidativamente ao lado, na pressa de socorrer o universo das 

inocentes crianças que tentavam incendiá-lo. Preciso dizer mais?  

 Existe uma teoria da física quântica sobre o multiverso que diz 

basicamente, se há uma mínima chance de alguma coisa acontecer, ela vai 

acontecer e isso vai gerar uma variação da realidade que se consolidará em 

algum momento em um universo paralelo criando infinitas realidades com todas 

as possibilidades e combinações possíveis. Se um físico teórico é capaz de 

imaginar algo tão inacreditavelmente complexo e provar com razoável certeza 

matemática essa suposição, então creio que é muito mais fácil para meros 

mortais compreender que uma das crianças celestiais viu naquele momento uma 

boa oportunidade de “ajudar” o Pai a terminar seu trabalho e assim poder voltar 

a dedicar sua atenção a quem merecia de fato. 

 Todas as vezes que me lembro disso me sinto como alguém assistindo a 

uma dramédia, naquele momento que ficamos na dúvida se fechamos os olhos 

para não ver a merda que vai dar ou se caímos na risada sabendo que não tem 

como aquilo dar certo.  Ao mesmo tempo me vejo na posição da criança, a 

inocente decisão de fazer algo para ajudar, desprezando completamente o aviso 

de “não mexa aqui” que justamente impediu de desviar a atenção até que 

houvesse uma oportunidade de matar a curiosidade. Todo adulto ainda preserva 

em algum lugar essa criança curiosa, inocente, prestativa e incapaz de perceber 

o problema que vai criar pelo simples fato de estar no lugar certo, na hora certa 

para fazer a coisa errada. Talvez em algum outro universo alternativo alguém 

saiba o que era que o Pai estava criando naquele pequeno pedaço de barro, 

mas em todos os outros que se seguiram, a coisa ficou muito diferente do que 

poderia ter sido.   
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 Para resumir a coisa toda, no momento em que o Pai viu o que seu filho 

mais ladino havia aprontado com a sua arte, determinou que deveria ficar 

encarregado daquele projeto e termina-lo. Aquela minúscula peça passaria a ser 

de responsabilidade daquela criança, e não poderia ir a qualquer outro lugar ou 

fazer qualquer outra coisa enquanto não tivesse concluído o seu trabalho, não 

importando quanto tempo levasse para dar-se por satisfeito dos resultados. Só 

então poderia chamar novamente a atenção do Pai para que avaliasse o que 

fora feito. Foi nesse instante que o Senhor D foi excluído do resto do universo e 

ficou “preso” ao pedaço insignificante de barro até que, o que iniciara, estivesse 

concluído e pudesse ser apresentado ao Pai.   

 Não vou dizer que compreendo o tamanho da punição ou se é justa ou 

não pelos padrões apresentados, mas tenho que dizer que se houve um 

momento em que atingi o máximo de empatia com o Senhor D foi nesse 

momento. Ironicamente foi o momento em que mais senti raiva dele, afinal tudo 

poderia ser diferente se aquele “moleque” não tivesse estragado tudo, 

obviamente me incluo nesse “tudo”. Realmente deve ser uma coisa muito 

complicada ser um Pai Celestial, porque juro, não consigo me decidir sobre o 

que faria se estivesse na mesma posição. 
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Cap 8 – CONFLITO E DESCONFIANÇAS 

 

 Pergunte a qualquer psicólogo. Se ele não desconfiar de suas intenções 

vai lhe dizer que é possível se acostumar com qualquer coisa, mesmo as mais 

terríveis. Há relatos de pessoas torturadas que tinham mais medo de que o 

torturador fosse substituído por outro do que das próprias torturas. O ser humano 

é uma máquina de sobrevivência com um instinto autodestrutivo. Cheguei a essa 

conclusão depois das diversas conversas com o Senhor D.  

 Diferente das entrevistas que direcionava com o intuito de preencher as 

lacunas da estrutura do livro que precisava montar para o Senhor D, as 

conversas serviam para matar minha curiosidade e apreender os nuances de 

personalidade que poderiam ser úteis para criar a “voz literária” que precisava 

ser a mais próxima possível do idealizador do livro. Quando esquecia com quem 

exatamente estava conversando e me focava no conteúdo das conversas, 

conseguia chegar em um estado de ânimo realmente agradável e me via 

envolvido pela narrativa que poderia ser construída positivamente.  

 Não que os temas fossem leves como uma conversa de bar ou algo do 

tipo, mas para alguém curioso era uma oportunidade de ter uma visão diferente 

de eventos mais antigos que a humanidade e mesmo considerando todas as 

possibilidades de interpretação pessoal, desvios da verdade ou 

intencionalidades ocultas, ainda poderia servir como material para uma 

infinidade de livros. Era uma fonte original com uma perspectiva que fugia ao 

padrão comum e realmente poderia resultar em obras de ficção relevantes. 

Tentar tirar algo de positivo daquela situação nada ortodoxa em que havia me 

metido era um desafio a minha capacidade criativa e um Ode a esperança de 

um futuro melhor. Tudo o que precisava fazer era ser extremamente profissional 

e usar as ferramentas de que dispunha. 

 — Então você não se considera culpado dos conflitos humanos. Digo, de 

todos os tipos de conflito, não apenas das guerras santas ou de outros tipos. 

Você se declara inocente dessas maldades humanas. 
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 — Por que as pessoas lutam? Se for investigar a fundo vai perceber que 

não tenho culpa alguma. Os humanos sempre querem mais do que podem obter, 

querem se sentir seguros em um mundo que tem inúmeros perigos e como se 

julgam incapazes de resolver os seus medos ou aprender com eles, preferem se 

cercar de ilusões de poder e controle em vez de se unirem em busca de uma 

solução que possa melhorar as chances de superarem os problemas e 

diferenças. 

 Em diversos momentos de nossas conversas, tive a sensação de que as 

falas do Senhor D eram em muito semelhantes à de políticos em campanha, 

advogando em causa própria ou se defendendo de acusações levantadas sobre 

movimentações suspeitas dele e de suas equipes de trabalho. Talvez fosse 

algum tipo de efeito subliminar provocado pela sua presença, haja vista que ele 

mesmo havia revelado que causava esse efeito de sintonizar percepções de 

coisas que demonizávamos de alguma forma subjetiva. Talvez fosse apenas 

aquele sentimento que se tem ao falar com um político profissional, de que não 

está sendo dita toda a verdade, mas o suficiente dela para que cause uma dúvida 

em nosso julgamento prévio. Como a minha função não era descobrir a verdade 

mas registrar nuances que deveria colocar em uma estrutura textual lógica, só 

tinha que ir tentando buscar as inconsistências e resolver os possíveis conflitos 

da narrativa, quem as lesse que julgasse o quanto poderia confiar ou não nas 

palavras ditas, ou em seu autor declarado. 

 — Há diversas religiões que usam alguma forma de medo para orientar 

os seus seguidores. Seja por medo do castigo divino por cederem aos instintos 

primitivos, seja pelo abandono da divindade protetora e sua orientação nos 

caminhos corretos e justos. Como você considera essa questão? É realmente 

necessário impor o medo de castigos para orientar em um caminho correto 

previamente traçado, às vezes com milhares de anos de antecedência, e 

reinterpretado por pessoas da atualidade com visão contemporânea? Como 

você vê isso? 

 — Não criei as religiões. Em nenhum momento da história da humanidade 

incentivei ou apoiei essa coisa, muito pelo contrário, o que me rendeu inúmeras 

críticas dentro das próprias escrituras. Querem falar mal de mim em suas 

religiões, querem jogar a culpa de todas as suas falhas e incompetências sobre 
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as minhas costas? Que o façam e vejam se isso resolve alguma coisa. Vocês 

precisam de uma orientação superior, então por que não seguem esta: Assuma 

as responsabilidades pelos seus atos! Não faça o certo porque tem medo de ser 

punido por alguém que está vigilante de tudo, mas porque é o mais civilizado a 

ser feito. Como pode acreditar que alguém que os vigia em todos os momentos 

deve puni-lo pelos erros em vez de impedir ou ensinar antes? Depois diz que a 

culpa é minha?  

 — Alguém tem que ser culpado, não é mesmo? Mas não tem essa coisa 

do livre arbítrio e não proibir que haja uma escolha, ainda que errada?  

 — Ora, se há uma escolha errada que pode ser feita apesar de uma 

vigilância que já sabe que aquilo é errado, então não deveria haver castigo ou 

ambos deveriam ser castigados, porque aquele que vigia também fez uma 

escolha de não impedir o erro. Vocês são simplesmente irracionais em suas 

construções, o objetivo é sempre dizer “eu sou bom, todos os que não acreditam 

nisso são maus” e fazem disso um código de ética que vira uma religião e 

passam a tentar cooptar a maior quantidade de membros para o seu grupo ao 

mesmo tempo que tentam eliminar a concorrência. 

— É, há uma certa lógica no que está dizendo, mas está se evadindo da 

pergunta principal. Realmente não há uma interferência sua no que acontece no 

mundo? Você mesmo disse que já tentou por diversas vezes ensinar os 

humanos...  

 — Entenda de uma vez por todas, não tenho permissão para agir como 

bem entender. O que diria para o meu Pai se simplesmente destruísse todo o 

planeta que ele me mandou cuidar? Não me importo com esse grãozinho do 

universo, até fiquei entusiasmado quando resolveram entrar em uma guerra que 

poderia destruir tudo. Meu Pai não poderia me culpar por uma coisa que não foi 

eu que fiz, estaria livre do meu encargo e poderia voltar para Casa. Gostei tanto 

da ideia que até dei algumas dicas aqui e ali para ver se a coisa acelerava. O 

problema é que vocês não servem para nada, nem mesmo para destruir algo 

completamente, nem com toda a ajuda que poderia dar. Vocês estão 

simplesmente quebrados e não há o que fazer para arrumar isso.   
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 — Tivemos duas guerras mundiais, quase uma terceira guerra nuclear 

que devastaria o planeta e agora estamos com o problema do aquecimento 

global, não dá para dizer que não nos esforçamos em acabar com tudo. Seriam 

esses os efeitos das suas... dicas? 

 — Claro que não! Não sou tão incompetente quanto vocês. Posso 

influenciar algo com um potencial elevado para resolver todo o problema ou 

acabar com tudo, desde que seja usado em um sentido ou em outro, mas não 

posso agir diretamente ou isso faria com que tivesse responsabilidade sobre o 

resultado. Meu Pai saberia logo de cara. Se ao menos não fossem tão covardes, 

tão defeituosos, poderiam seguir um caminho até o fim, mas não, quando 

começam a aparecer os resultados de um jeito ou de outro, sempre ficam 

apreensivos e caminham para o lado oposto sem nunca chegar em um final 

qualquer. Desistem de levar até o fim porque não sabem se vão ganhar ou 

perder, então param no meio, sempre.  

 — Então não se importaria se a humanidade exterminasse toda a vida na 

Terra? Isso não o deixaria em uma situação complicada com o seu Pai? Afinal 

ele mandou tomar conta disto aqui, não é exatamente um resultado agradável 

destruir tudo. 

 — Eu não sou responsável pelo que fazem! Não me importo se vivem e 

prosperam ou se destroem a si mesmos e a todo o planeta. Não posso obriga-

los a isso, muito menos impedir que o façam, o problema não é esse. Vocês têm 

que decidir o que fazer. Estou aqui justamente porque não finalizam a obra de 

uma forma ou de outra. Será que não entendem isso? Cresçam, terminem o 

jogo, aceitem a vitória ou a derrota, não importa!! Terminem a porcaria do jogo 

de uma vez por todas e me deixem em paz! 

 Naquele momento tive um vislumbre de algo que havia me escapado 

anteriormente, algo como um sopro de inspiração a me apontar um caminho que 

poderia ser interessante de levantar, arrisquei cutucar mais fundo. 

 — Então você pode ou não, de alguma maneira, interferir nos processos 

humanos? 
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 — São muito imaturos, nunca vão reconhecer que estão fazendo tudo 

errado, mesmo que aponte um caminho legal para seguir.  

— Você já tentou fazer isso antes?  

— Não escolhi esse trabalho, fui condenado a ele e não consigo me livrar 

disso enquanto não tiver terminado, se pudesse trapacear para dar um resultado, 

faria isso, mas não há como enganar o Pai. Ele apenas me mandaria de volta e 

teria que fazer tudo de novo. 

— Então nos acusa de fazer as coisas erradas, mas se pudesse iria burlar 

as regras do jogo... 

— Meu Pai fez as coisas de forma que não importa o quanto se tente 

trapacear, o resultado é o mesmo, só que com mais dificuldades para quem 

tentar burlar as regras. Não tem jeito, tem que ser feito até o final, terminar a 

coisa de uma vez por todas dentro das regras.   

— De certa forma não somos tão diferentes de você afinal. Temos nossas 

falhas, não reconhecemos os nossos erros, somos imaturos e não conseguimos 

resolver os problemas sem criar mais problemas... 

— Eu não sou como vocês! São inúteis, estão quebrados! Não consigo 

arrumar isso. Eu odeio vocês!!  

Foi a primeira vez em que ele simplesmente foi embora sem se despedir. 

Depois que refleti um pouco melhor vi que corri um risco imenso de uma forma 

absurda e não sei por que não senti medo algum durante todo o tempo, parecia 

que estava sob alguma proteção que não consigo definir. Não tenho como ter 

certeza até porque no momento em que estava na situação não me parecia nem 

um pouco anormal estar cutucando o Senhor D daquele jeito. Me parecia a única 

coisa certa a fazer, e fiz. 

Tempos depois pude parar e rever toda a situação sob outra perspectiva, 

mas só podia contar com a minha memória, não havia nenhuma gravação 

daquela conversa, nenhum outro registro. Não queria voltar a correr o mesmo 

risco, mas desde então comecei a pensar em crianças celestiais e quanto tempo 

levam para amadurecer e, mais ainda, qual seria a natureza do trabalho que o 

Pai havia dado ao Senhor D. Ou mais precisamente, o que exatamente o Senhor 
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D havia alterado no velho vaso de barro. As palavras “vocês são inúteis, estão 

quebrados” e “não consigo arrumar isso” eram as únicas pistas que tinha para 

compreender um drama que ocorreu antes mesmo que o mundo que conhecia 

existisse, preferi manter desse jeito. Quem sou para tentar terminar alguma coisa 

que o Pai havia começado? Esse é o problema ou parte da solução... 
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Cap 9 – QUESTÕES COMPLEXAS DEMAIS PARA SE DISCUTIR 

 

 O Senhor D sumiu por algum tempo, o suficiente para que pudesse rever 

tudo o que havíamos conversado e refletir sobre um monte de coisas que por 

um motivo ou outro havia deixado escapar. Esse é o principal motivo para um 

ghost gravar as entrevistas e conversas com o seu contratante. Ao contrário do 

que é feito enquanto escrevemos uma narrativa, as conversas informais ou 

didáticas não são projetadas para criar uma impressão específica ou mesmo 

seguir uma lógica necessária que nos conduza a um caminho. 

 Quando um leitor pega um livro para ler quer atingir um objetivo 

específico, embora muitas vezes nem saiba exatamente o quê. Usamos termos 

genéricos que aparentam ser específicos como “diversão” ou “instrução”. 

Quantas pessoas diriam que diversão é ficar aterrorizadas, ou chorar como um 

bebê abandonado, ou gritar até a barriga doer? No entanto podemos ver filmes, 

ler livros, assistir uma peça de teatro ou ir a um parque de diversões para fazer 

exatamente isso.  

 O mesmo vale para “instrução”.  O que espera aprender com um livro de 

ficção? Sobre a vida de pessoas que nunca vai conhecer? Como fazer uma 

comida diferente, sexo, amor, viagens a lugares que nunca iremos com quem 

nunca estaremos? Os limites da ficção são dados tanto pela técnica do autor 

quanto pela imaginação que essa técnica provoca, permitindo ir além dos limites 

físicos. Todas as narrativas dão uma boa dose de diversão e instrução, as 

melhores conseguem fazer isso sem que tenhamos percebido e nos deixam 

exaustos e satisfeitos como uma boa aventura, o suficiente para desejarmos 

muito mais daquilo assim que tivermos nova oportunidade.  

 A parte complicada para um escritor é que há uma regra universal que 

não pode simplesmente ser ignorada que diz “você só pode dar aquilo que 

possui” e para piorar as coisas, mesmo que possua muito de uma coisa não 

significa que vai conseguir passar na quantidade certa, da maneira correta para 

atingir o efeito desejado. É nesse ponto que entram as ferramentas de trabalho, 

aquelas coisas que permitem a habilidade natural, o talento, de otimizar a sua 

atuação para que se consiga um bom resultado com o mínimo de esforço e 



42 
 

apesar de todas as circunstâncias adversas. Damos a esse conjunto de fatores 

o nome genérico de Criatividade.  

 Na maioria das vezes, quando executamos uma atividade que implica em 

doses elevadas de criatividade, começamos com uma boa ideia do que 

pretendemos alcançar e no meio do caminho isso é desviado completamente 

para algo que só então percebemos que deveria ser feito e vamos ao mesmo 

tempo criando e aprendendo sobre aquilo que está sendo produzido por nosso 

conhecimento prévio sobre o material que temos disponível. Essa é a parte em 

que os artistas parecem possuídos por uma inspiração divina, um sopro que nos 

diz para onde ir naquele mar tempestuoso que pode fazer naufragar todos os 

esforços se cometermos algum pequeno erro. 

 Muitas vezes cometemos erros no percurso, não há um artista que não 

tenha terminado uma obra e ficado completamente satisfeito com o resultado. 

Não há um artista que não tenha ficado travado no meio de um trabalho que 

parecia com um alto potencial de realização, sem saber o que houve de errado 

e para onde ir. Os melhores simplesmente retornam ao início e refazem os 

passos ajustando o que precisa ser corrigido diante da nova perspectiva que se 

fez durante o processo até atingir um nível satisfatório ou cansar. Ao refazer o 

caminho todo não se está necessariamente regredindo, mas avançando de uma 

forma completamente diferente. 

 Existe um ditado oriental que diz que ninguém consegue tomar banho no 

mesmo rio duas vezes, o rio, a pessoa ou ambos mudaram entre uma vez e 

outra. A arte é o rio e o artista a pessoa que se banha nele. Não importa quantas 

vezes mergulhamos nas águas das ideias, sempre deixamos parte do que fomos 

e trazemos um novo eu para as margens. Essa é a parte divertida e dolorosa de 

ser um artista, perceber o ganho e a perda no mesmo ato. Participar do resgate 

de uma ideia e saber que nunca mais repetirá a experiência mesma forma, cada 

momento é único, cada ideia é original e insubstituível e jamais haverá duas 

vezes a mesma sensação, por mais maravilhosa ou terrível que possa ter sido. 

 Quando o Senhor D tentou me contratar pela primeira vez a minha recusa 

era verdadeira e indissolúvel. Até mesmo a determinação mais firme acaba se 

desfazendo no constante martelar do mar e se transforma em uma praia que 
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nem lembra da luta do rochedo contra as águas. Eu havia mudado por causa 

daquela experiencia inusitada, havia me defrontado com coisas que não 

pretendia lidar e por maior que fosse o alívio de não ter que passar por aquilo 

novamente, havia uma perda significativa pela ausência de um fechamento, um 

luto necessário. Não havia sido totalmente agradável, não havia sido sempre 

divertido, por certo fora intenso em diversos momentos e no final havia deixado 

um vazio que não conseguia preencher. 

 Passar boa parte da vida construindo vilões e heróis, personagens com 

as mais variadas qualidades e defeitos morais, transformando-os através de 

situações diversas, fazendo com que evoluíssem e apresentassem a ideia 

original de forma simples, divertida e interessante, faz com que qualquer autor 

acabe criando uma certa identificação com todo tipo de personagem. Não 

necessariamente concordamos com os vilões ou pessoas horríveis que existem 

na realidade ou na ficção, mas de alguma forma reconhecemos a sua existência 

e nossa humanidade reage à tristeza de suas vidas.  

 Personagens são reflexos da humanidade do autor tentando lidar com a 

empatia de se colocar no lugar do outro e compreender suas razões e suas 

motivações. As melhores técnicas de escrita ajudam a desenvolver esse olhar 

sobre o mundo e suprimir julgamentos prévios, criando laços de interação que 

simulam os desenvolvidos na realidade por qualquer pessoa. Podemos olhar 

para aquela criatura infame da ficção e relacionar com pessoas reais, como a 

criança a torturar insetos por pura curiosidade. Percebemos que a bondade ou 

a maldade que projetamos sobre o personagem da ficção nasce da empatia ou 

a falta dela da mesma forma que ocorre com pessoas reais.  

Aos olhos de cada um, fazemos as melhores escolhas dentro das 

possibilidades que temos e não nos vemos como vilões de nossa própria 

narrativa, encontrando justificativas para os nossos atos diante do que nos foi 

dado pelo mundo. A Literatura nos permite descobrir que em algum momento, 

para alguma determinada espécie ou indivíduo, fomos vilões terríveis e malignos 

que acreditavam estar fazendo algo necessário e justo. Diante da nossa 

incapacidade de compreender a contraparte ou de perceber todos os 

mecanismos que estavam atuando mesmo que acreditássemos estar 

completamente livres e senhores de nossos atos, assumimos papeis que se 
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tivéssemos consciência iriamos odiar. Quanto de liberdade realmente temos se 

não há a possibilidade de romper todas as regras e leis e, ao fazê-lo, nos 

tornamos heróis ou vilões ao romper os paradigmas? Aos olhos de quem?   

 Não consigo gostar do Senhor D, mas em um nível inconsciente me 

identifico com sua situação, me entristece seu desespero, sua busca incessante 

por alcançar algo que não compreendo, mas que posso sentir empatia por ter 

também minhas buscas, meus desejos insatisfeitos e minhas necessidades de 

reconhecimento e aceitação. Somente quando chegamos ao limiar de uma 

jornada é que podemos refletir sobre todo o percurso que nos fez chegar até 

aquele ponto e decidir qual será o próximo passo.  

Depois de meses de trabalho com o Senhor D, necessitava de um 

encerramento, mas como dar prosseguimento sem que ele resolvesse aparecer 

novamente? Por vezes estive a ponto de destruir todo o material e tentar 

esquecer tudo aquilo, mas não conseguia apenas deixar de lado, havia me 

envolvido mais do que gostaria e não havia um retorno possível. Precisava 

avançar, enfrentar o ultimo e mais perigoso trecho do percurso.  

 Quando voltou, não deu justificativas. Não houve um mísero pedido de 

desculpas, uma reação qualquer que desse alguma pista de onde estivera e o 

que o fizera romper o ritmo de um trabalho que lhe interessava mais do que a 

mim, ver realizado. Isso me deixou com uma raiva que não havia percebido ser 

capaz de sentir. O tipo que cresce lentamente e explode indignada ao perceber 

que estava preocupado e sofrendo por alguém que não se importava com seus 

sentimentos.  

Estava frustrado por ter sido ignorado, aliviado por não ter acontecido 

nada de ruim, com raiva pela indiferença da outra parte de um relacionamento 

que, afinal de contas, não queria ter começado, mas ao qual me dedicava com 

profissionalismo e respeito como deveria ser de ambas as partes. É o mínimo 

que se pode exigir de um relacionamento interpessoal, mesmo que seja 

profissional, respeito pela outra parte. Como poderia me ignorar depois de ter 

me perseguido por tanto tempo?  

 Empatia é o que me levava a tentar colocá-lo no mesmo nível. Aquele ser 

nada tinha a ver com um humano. Não percebia, ofuscado pela raiva, que ele 
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poderia ter retornado quando já estivesse velho ou morto e isso só o obrigaria a 

procurar outro. Não era minimamente importante para ele, apenas a capacidade 

de fazer o que não conseguiria. Era uma ferramenta, não um ser vivo. Queria se 

expressar através de mim, como fizera com os pinceis do Pai, sem sequer ter 

ideia do que estava causando ou se importando com isso até que fosse 

confrontado com os resultados de suas ações. 

Poderia ter percebido que a minha reação era infantil e estúpida, se não 

estivesse reagindo empaticamente ao que o Senhor D transmitia tão fortemente 

que apenas a proteção, que não sabia que possuía, servia de anteparo para que 

não ficasse realmente danificado. Eu sentia uma energia me impulsionando em 

uma determinada direção, mas cego pelos sentimentos não poderia imaginar o 

que realmente estava acontecendo e até mesmo hoje, ao lembrar daqueles 

momentos, não tenho tranquilidade de fazer qualquer tipo de afirmação.  

De uma coisa estava certo, aquilo não poderia continuar do jeito que 

começara, era o momento da reviravolta, do enfrentamento final. Era hora de 

fechar aquela narrativa de um jeito ou de outro. Ataquei sem qualquer remorso 

exatamente onde sabia que causaria dor, tentando devolver ao menos em parte 

o que fora colocado em mim. Não tinha a menor ideia do que isso causaria, mas 

agora vejo que era inevitável desde o início. 
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Cap 10 – CRIANÇAS CELESTIAIS TAMBÉM DORMEM? 

 

— O que você pode me dizer sobre a morte? Quer dizer, existe alguma 

coisa que possa me dizer a respeito disso? Como funciona para vocês? 

Ele ficou olhando para mim, havia me servido de uma torta que acabara 

de fazer e não estava minimamente interessado em ser cordial e oferecer-lhe um 

pedaço. Aparecera sem ser convidado, depois de ter sumido sem justificativas, 

interrompendo a minha pretensão de assistir a um filme para me distrair. Se ele 

era indiferente a rotina ou necessidades dos pobres mortais, não iria gastar a 

minha cortesia com ele. Havia me acostumado às aparições dele na minha casa. 

Por morar sozinho não havia problemas que alguém mais fosse surpreendido 

com isso. Quando sumiu por um longo tempo, cheguei a sentir falta daquelas 

visitas, agora voltava como um gato pedindo comida, como se fosse um favor 

permitir que um humano habitasse a mesma casa que ele. Pro inferno.  

— Não há muito o que possa lhe falar sobre isso. 

Não é o tipo de coisa que alguém irritado com o comportamento do outro 

aceite com tranquilidade, e afinal de contas quem era o maior interessado em 

que fosse feito um bom trabalho? Não podia simplesmente deixar as coisas 

assim, com uma resposta dessas. Fuzilei com o olhar enquanto tentava mastigar 

e engolir o pedaço de torta para poder verbalizar a minha indignação sem perder 

a civilidade. 

— Isso quer dizer o quê? Não sabe muito sobre o assunto? Não tem 

permissão para falar sobre o assunto? Não se interessa pelo assunto? Seja mais 

específico, estou gravando essa merda e se não tem interesse em fazer a sua 

parte pode muito bem me deixar em paz e cuidar da sua vida que cuido da minha. 

Quer que seu livro seja interessante? Então responda de forma que possa tornar 

interessante a sua história. 

Acabei deixando a torta de lado, de repente havia perdido a fome ou então 

o sabor do momento não estimulava o meu apetite. O Senhor D simplesmente 

pegou o pedaço que deixei e antes que pudesse expressar minha indignação, 

devorou-o sem qualquer constrangimento. Em qualquer outro momento poderia 
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ter pensado a respeito do que criaturas celestiais comem, o que acontece depois 

com o que ingerem, que tipo de educação recebem para lidar com outras formas 

de vida que provavelmente serão suficientemente diferentes para causar um 

estranhamento. Naquele momento só me ocorreu uma expressão chula de 

indignação que não servia para nada. 

— Hei, isso é meu! 

— Exatamente! Eu decido o que quero ou não compartilhar com vocês. 

Não me interessa o que vão achar sobre o meu livro, não são tão importantes 

quanto acreditam. Por que teria que tornar interessante para vocês?  

— Perfeito! Não podia esperar uma evasiva melhor, claro que somos 

criaturas insignificantes que por um acaso estamos atrapalhando o seu caminho. 

Quem se importa com as regras, não é mesmo? Então por que está se 

esforçando para contar a sua versão dos fatos se não se importa com o que 

vamos pensar a respeito? Se não se importa em tornar a coisa ao menos 

interessante para o seu público? Aliás, por que não escreve você mesmo a 

merda da sua história e me deixa em paz. Ou não é capaz de fazer algo que 

“insignificantes criaturas quebradas” fazem com uma das mãos nas costas? 

Hein?!! 

É preciso dizer que quando alguém provoca uma briga, fica satisfeito 

quando consegue fazer com que o outro brigue. Novamente acabei percebendo 

tarde demais que havia sido manipulado e estava fazendo o jogo dele atacando-

o com tudo o que tinha. Rever as anotações havia me dado uma nova dimensão 

sobre as características de personalidade do Senhor D, além de me fornecer um 

arsenal bélico que ainda nem começara a usar. Mas algo me dizia que estava 

indo no caminho errado. Aquele interregno em nossas conversas servira como 

um armistício estratégico para que reagrupasse as tropas e contabilizasse os 

recursos antes do confronto final. Se há uma coisa que os humanos detestam é 

perder uma disputa e pude perceber que caíra em uma armadilha. Sob aquele 

sopro de inspiração, consegui recuar rapidamente, reagrupar minhas tropas e 

montar outra estratégia. 
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— Você me procurou para fazer um trabalho. Se quiser interromper o 

nosso acordo, que seja. Mas enquanto quiser manter o contato, faço questão de 

que siga as regras. 

Não especifiquei exatamente quais eram as regras que estava 

mencionando, entendesse como bem quisesse. Havia aprendido algumas coisas 

sobre evasivas e subterfúgios, nunca ensine ao seu adversário as estratégias 

que não quer que use contra você.  

— Está bem, o que quer exatamente saber? 

Não poderia ter ganho tão fácil assim, havia alguma coisa que não estava 

percebendo, mas não era algo que poderia ocupar a minha cabeça naquele 

momento. Tinha que avançar, mesmo que isso me conduzisse para outra 

armadilha. Fiquei atento a um desvio nesse sentido. Arrogância é algo que se 

aprende com facilidade e estava na presença de um mestre no assunto, deveria 

tomar cuidado com isso. 

— Existe uma entidade como a Morte? Existe uma vida posterior à 

biológica? Ora, que se dane, vamos diretamente a questão. Em algum momento 

vocês... — A minha racionalidade gritava para tomar muito cuidado com o que 

diria naquele momento, na verdade me mandava calar a boca enquanto era 

possível, mas já havia ultrapassado o limite em que poderia recuar com 

segurança, ou avançava com carga total ou perdia a guerra. — Crianças 

Celestiais também dormem? 

O Senhor D ficou me observando por algum tempo sem falar nada, engoli 

o refrigerante que restava no copo. De alguma forma havia uma bola na minha 

garganta que não queria descer, alguma coisa que pensei que havia cuspido, 

mas que parecia ter se fixado de forma indefinida. Estava quase a ponto de 

mudar de assunto e tentar salvar o que fosse possível da situação para não me 

meter ainda mais em uma enrascada quando cedeu ao golpe. 

— Há coisas muito mais complexas do que poderia absorver, mas a 

resposta básica para as suas perguntas é “sim”. Talvez não da forma como 

imagine, talvez de uma forma que jamais consigam alcançar, mas há realmente 

algo de verdade no que disse. 
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Não poderia pensar em uma forma melhor de se responder 

afirmativamente a uma pergunta sem realmente afirmar nada. Sim para o quê? 

Havia cometido o erro de fazer diversas perguntas que me pareceram 

específicas e diretas apenas para descobrir que eram tão abrangentes que 

qualquer coisa como um “sim” não responderia nada. Ficava claro que havia um 

abismo entre a minha capacidade de lidar com as questões e a capacidade dele 

de usar essas questões para me colocar no meu lugar. Tentei algo que não me 

colocaria em risco tão grande, ao menos poderia receber outro tipo de resposta 

que fosse mais conveniente e talvez descobrir algo que realmente importasse. 

— Então vocês também morrem... 

— Não exatamente como pode acreditar que seja possível, mas somos 

afetados pelas leis universais da mesma forma que vocês. O Pai não cria regras 

que não vá seguir, existem muitas camadas, não compreenderia. O universo que 

vocês conhecem é considerado infinito e eterno, no entanto consideram que em 

algum momento de alguma forma vai perder sua capacidade de interação, o que 

significaria “morrer”, mas esse tempo é tão grande que nem toda a história da 

humanidade, nem tudo o que sabem sobre a história do universo conseguiria 

abarcar em uma ínfima parcela.  

— Eu sei o que é entropia. E tudo é relativo... 

— Quase tudo. As regras não podem ser relativizadas, apenas 

aperfeiçoadas para que possam abarcar camadas específicas que suprem cada 

pequena parcela sem que isso necessariamente possa ser extrapolado para 

instancias superiores das mesmas camadas. 

Aquilo não estava seguindo na direção que havia imaginado. Continuava 

contabilizado um zero absoluto na minha conta, com uma forte tendência a entrar 

no espaço negativo. Estava quase desistindo, o problema é que já havia 

ultrapassado o limite razoável há tempos. O Senhor D considerou o meu silêncio 

como uma tentativa de compreender o que havia dito e me deu uma deixa que 

foi irresistível demais, mesmo sabendo que iria me arrepender daquilo. 

— Vocês costumam dizer “Em Roma, como os romanos”. Basicamente é 

isso. 



50 
 

  



51 
 

Cap 11 – EM ROMA, COMO OS ROMANOS 

 

 Acene com uma cenoura na frente de um burro empacado e ele vai seguir 

a cenoura para onde você quiser. Isso é tão óbvio e verdadeiro quanto a mais 

profunda filosofia e provavelmente foi produzida por alguém que jamais se 

preocupou com a extensão conceitual desse simples artifício, apenas se 

preocupando com a questão prática de desempacar um burro.  

 Naquele momento eu era o burro que seguia a cenoura da curiosidade 

sem perceber que estava sendo direcionado, puxando uma carroça que em 

algum momento passara a considerar como fazendo parte do meu próprio ser. 

Reconhecer um erro é o primeiro passo para se livrar dele, mas para isso é 

preciso aprender o que é certo. Não dá para fazer julgamentos anteriores ao fato 

quando o conhecimento necessário é posterior ao fato, para ser justo é preciso 

retornar ao momento em que a situação ocorreu e então interpretar com base no 

conhecimento que estava disponível. Hoje me ocorrem inúmeras soluções 

possíveis para me livrar de situação semelhante, mas todas são decorrentes de 

um dia ter perseguido a cenoura acreditando que era o melhor a fazer, lidando 

com as consequências. Em algum momento o entendimento necessário seria 

alcançado de uma forma ou de outra, mas estava tateando na direção errada. 

 — Quer dizer então que vocês não pertencem a este universo? 

 Há um sentimento gratificante quando se obtém a percepção de que 

conseguiu algo desejado e inesperado a partir de uma brecha nas defesas do 

seu adversário. Um sentimento de conquista, de ter sido muito mais inteligente 

e rápido para aproveitar uma mínima oportunidade de virar a mesa quando 

parecia ter perdido o jogo. Na maioria das vezes essa sensação dura o tempo 

suficiente para avaliar os resultados reais do que conseguiu. 

 — O que quer dizer com isso? 

 — Você disse “Em Roma, como os romanos”. Isso se aplica apenas 

àqueles que obviamente não pertencem a Roma, ou seja, estrangeiros que por 

um acaso se encontram submetidos às leis de Roma. Não há outra forma de 
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interpretar o que disse. Estão submetidos às leis deste universo Roma, mas não 

pertencem a ele, não são romanos. Estou correto? 

 Ele poderia ter desaparecido me deixando sozinho com a torta, 

refrigerante e um filme para ver e minha noite seria plena e satisfatória apesar 

de não obter basicamente nada do que esperava. Poderia ter ficado furioso e me 

desafiado, ou mesmo fazer o que normalmente fazia quando conseguia irrita-lo, 

esgrimir as palavras de forma irônica e agressiva. Qualquer dessas coisas teria 

me dado um grau de satisfação adequado, menos o que fez. Simplesmente caiu 

na gargalhada, um total e profundo desrespeito à minha habilidosa conclusão. 

Nunca me senti tão insultado na vida. 

 — Mas é obvio que não somos daqui. Ora, o que poderia esperar de 

criaturas com tão pouco conhecimento sobre o universo. Vocês vivem 

escrevendo livros e mais livros sobre a Criação, seja de uma forma ou de outra, 

mas não conseguem concluir sobre uma questão básica. Quem ou o que deu 

início ao seu Universo? Seja por um ato de inteligência divina, seja por um evento 

cósmico indefinível, o universo que habitam teve um início, mas não conseguem 

descobrir o que provocou esse início ou mesmo o que havia antes disso. Tudo o 

que conseguem abarcar está contido em uma bolha de dimensões 

incompreensíveis que se expande para todos os lados, mas sobre o quê? De 

que forma? Com que finalidade, se é que existe alguma? 

 Há um momento em que você atinge o limite de paciência, em que passa 

a odiar tão completamente alguém que a única solução pacífica é fugir dali, 

desaparecer e tentar esquecer aquela situação da melhor maneira que puder. 

Eu engolira a cenoura inteira apenas para descobrir que havia arrastado a 

porcaria da carroça por todo o caminho. Estava no lugar que o Senhor D queria 

que estivesse. Havia sido conduzido e manipulado, executando um trabalho que 

não queria e acreditando que todas as minhas ações eram escolhas, quando 

apenas uma, a de perseguir a cenoura da curiosidade era a minha opção, todo 

o resto era apenas uma consequência de aceitar ou não a condição em que me 

encontrava.  

 O desgraçado falava coisas óbvias que já conhecia e que poderia ter 

concluído sozinho se não estivesse cego por meu desejo de ser superior ao meu 
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adversário, e com isso conseguira apenas ficar completamente humilhado e 

desprotegido em pleno campo de batalha sem qualquer possibilidade de fugir 

restando apenas uma rendição para ter esperanças de voltar a batalha em algum 

outro momento oportuno. Mas há uma coisa que os derrotados guardam para 

um momento desesperado, aquele momento em que se sabe que não vai obter 

qualquer vitória definitiva e quer deixar um gosto amargo na boca do vencedor. 

Uma perda completa da dignidade em uma derrota contra forças superiores.

 — É interessante que alguém que sabe tanta coisa sobre o universo e 

suas regras e nunca encontrou uma solução para o seu problema. Ou melhor, 

que nunca encontrou alguém que pudesse ajuda-lo onde não conseguia 

avançar. Nós podemos não saber todas as coisas, mas ao menos nos aliamos 

na tentativa de descobrir soluções que beneficiem a todos. Por que seus irmãos 

nunca tentaram ajuda-lo, ou há alguma regra contra isso? 
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Cap 12 – O ESPELHO NEGRO 

 

Há coisas que não devem ser ditas. Palavras como pedras e adagas não 

podem retornar a origem depois que são lançadas e mesmo que o 

arrependimento ocorra um segundo atrasado, o estrago já está feito. Estava 

mergulhado em um ódio incontrolável e a culpa era totalmente minha por ter 

deixado que aquele sentimento fosse se acumulando no meu ser a ponto de 

explodir em uma fúria destrutiva contra qualquer criatura. Independentemente de 

quem era o meu alvo ou de qualquer responsabilidade que tivesse, ao me 

permitir ser dominado por um sentimento tão ruim, passei a ser responsável 

pelos seus efeitos. 

Estava a ponto de pedir desculpas e tentar me redimir do que tinha dito 

quando percebi o leve sorriso torto do meu contratante, o que silenciou ainda 

mais as minhas palavras, o meu olhar, o meu gesto. Foi nesse momento que 

senti novamente aquele sopro de inspiração adentrar os meus ouvidos como 

uma voz inaudível que buscava os meus mais profundos sentimentos para 

acalma-los e deixar que a razão novamente se fizesse. Não importa o quanto 

tenha se descontrolado ou o estrago que tenha causado por isso, toda solução 

começa por tentar se acalmar e reavaliar a situação para que as coisas não 

fiquem piores com mais atitudes impensadas. 

Descartei imediatamente a minha percepção, que tentava em um nível 

muito subconsciente diluir a minha culpa dizendo que o Senhor D realmente não 

se importava com o que meros mortais pensavam a seu respeito. Tinha que 

aceitar o erro cometido, não importando o tamanho do estrago que provocara, 

tinha que reconhecer que se fosse o inverso, teria me magoado profundamente. 

O erro não estava no tamanho da agressão, mas no fato de que havia agredido 

intencionalmente sem uma justificativa adequada que não fosse apenas uma 

satisfação pessoal. Quando me acalmei percebi que o quanto havia sido idiota.  

Ele havia sido atingido pelo que havia dito, essa bobagem de que não se 

importava com o que falavam dele era apenas mais uma mentira, afinal não fora 

esse o motivo de ter me procurado para escrever o livro contando a sua verdade? 

O sorriso de satisfação que tinha não era pelo fato de que não havia sido 
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golpeado duramente, mas justamente por ter feito com que o golpeasse daquela 

forma odiosa. Aquilo mudava completamente as coisas, abria espaço para 

inúmeras possibilidades que não haviam me ocorrido porque estava concentrado 

em perseguir a maldita cenoura na ponta de uma vara. 

Livre da distração comecei a reinterpretar tudo o que havia acontecido, 

tudo o que fora dito em algum momento. Por que o Senhor D me procurara? 

Deixando o ego de lado, qualquer autor da atualidade poderia fazer o trabalho, 

alguns com muito mais habilidade do que a minha, então por que me escolhera 

especificamente? Talvez por ter escrito sobre relações familiares usando 

linguagem mítica? Ora, isso também fora feito por vários outros talentos da 

literatura. Qual a chave de leitura que estava perdendo para interpretar 

corretamente aquela coisa toda?  

Só havia um jeito de tentar lidar com a situação, usar o Espelho Negro. 

Esse objeto arquetípico que aparece em algumas das histórias tem a terrível 

habilidade de refletir não a pessoa que está a sua frente, mas o que há de 

semelhante no outro. Não é como se colocar no lugar do outro, é como identificar 

no outro o que possuímos e não podemos ver. Como uma sombra projetada que 

nos revela mais do que somos do que de si mesma. Aquilo que não gostaríamos 

de ver, mas que representa a verdade oculta. Minha identificação com o Senhor 

D era a partir da questão de que cometera um erro infantil e fora punido por isso 

de uma forma que julgava drástica demais. Mas teria havido realmente uma 

punição ou era apenas uma forma de educar? 

Tentei me colocar no lugar do Pai vendo um dos seus filhos destruir uma 

obra de arte que estava trabalhando porque queria mostrar suas habilidades e 

chamar a minha atenção. Precisava corrigi-lo do erro de ter mexido em algo que 

já lhe fora proibido, mas também não poderia impedi-lo de se expressar e tentar 

alcançar o seu modelo de perfeição. O que faria em um caso desses? A obra já 

estava arruinada, teria que tentar em outro lugar, então por que não deixar que 

servisse como instrumento para um aprendizado. Não queria terminar o trabalho 

que não sabia como fazer, então ficaria responsável e teria que se dedicar a 

fazer o melhor que pudesse, enquanto eu ficaria olhando para orientar os 

resultados e não deixar que as coisas ficassem ainda piores.  
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Isso me levava a outras percepções que ainda não havia alcançado. O 

que impedia o Senhor D de simplesmente abandonar o planeta que passara a 

odiar porque não conseguira fazer o que queria da forma que achava que 

agradaria ao Pai? O que teria feito que o prendia ao resultado até que estivesse 

completo o trabalho não importando o nível de imperfeição que fosse 

demonstrado? De todas as coisas no planeta, por que odiava tanto a 

humanidade? O Espelho Negro estava me revelando coisas desagradáveis de 

observar, como sempre ocorria nas histórias. Não há nada mais difícil de se 

encarar que os erros que cometemos pensando estar certos, mas a única 

maneira de se adquirir maturidade é através da aceitação de que somos 

imperfeitos, sujeitos a cometer erros terríveis e que devemos aceitar ajuda para 

nos tornar melhores.  

Há coisas tão complexas que não podemos simplesmente abarcar com o 

pensamento, por mais que nos esforcemos para atingir os limites de nossa 

condição criativa, mas a Literatura permite que se faça paralelos entre as coisas 

mais distintas e se consiga interpretar as relações entre elas. Naquele infinito 

momento tive um vislumbre da condição de um ser eterno ao lidar com escalas 

de tempo que nenhum humano conseguiria vivenciar. Percebi que o Senhor D 

não queria insuflar o ódio em mim por odiar a humanidade, o motivo era outro. 

Talvez nos odiasse de fato e não pudesse fazer nada quanto a isso, talvez 

tivesse seus motivos para alimentar esses sentimentos. Ficara evidente por tudo 

o que me revelara que não desejava nosso respeito, não queria nossa 

compreensão sobre a sua situação. A mentira de que desejava falar a verdade 

para o mundo, a sua versão da história, era apenas mais um embuste para 

conseguir aquilo que não era capaz de pedir. Queria que lhe devolvêssemos o 

ódio que lançava sobre o mundo, que o repudiássemos com todas as nossas 

forças, que lhe déssemos uma surra ao encontra-lo. Queria ser punido pelo seu 

erro e assim se sentir redimido sem ter que assumir qualquer responsabilidade. 

Qual criança que não desejou que o Pai lhe desse umas palmadas e não um 

sermão sobre o certo e errado? Era mais doloroso ver a decepção no olhar do 

Pai do que obrigar a humanidade a lhe dar uma bela surra.  

Talvez a humanidade estivesse realmente quebrada, por sua ação ou por 

qualquer outro motivo, a questão é que não nos decidíamos a repudia-lo ou 
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aceita-lo. Não tomávamos nenhuma atitude definitiva, sempre avançando e 

recuando nas escolhas morais, fugindo de nossas responsabilidades até que 

não pudéssemos escapar das consequências e então criávamos soluções para 

voltar a fazer tudo errado de novo e outra vez. Quantas coisas finalmente ficaram 

claras naquele instante de lucidez extrema e como adoraria que fosse possível 

manter esse conhecimento, mas era obvio que isso não poderia acontecer.  

Tinha a possibilidade única de fazer a minha escolha e resolver a situação 

de uma forma ou de outra. Não estava disposto a ser o verdugo daquela criança 

que era inteligente para manipular, mas idiota para não ver a solução. Não podia 

apontar a resposta, essa tinha que ser conquistada. Mesmo que tentasse dizer-

lhe não aceitaria, ainda mais vinda de mim, um humano que tinha sido conduzido 

sutilmente para criar uma situação em que seria repudiado e poderia assumir a 

perfeita posição de vítima, inocente dos seus atos, ferido por ter mexido com 

coisas que não deveria, mas não merecedor de um castigo maior. 

 O Senhor D podia ser inteligente, mas não era tão criativo quanto os 

humanos. Talvez essa fosse a fonte de seu ódio por nós. Poderia lhe dizer que 

a criatividade necessita de um olhar para dentro de si, para o que se é e o que 

trazemos do mundo para nossa forja. Criatividade é recolher o mundo e alimentar 

a fornalha de nossa alma com ele, dar forma no fogo e no malho a coisas que 

desejamos ver no mundo. Sem esse olhar para dentro de si, não havia como 

desenvolver a criatividade e aquecer as fornalhas, forjar o mundo, criar o novo. 

Esse era o segredo da magia da criatividade, a força natural da arte, a 

transformação filosofal que os alquimistas buscavam. 

— Quem disse que meus irmãos não estão por aqui?  

Finalmente demonstrava que fora atingido, não pelas minhas palavras, 

mas por ter visto que recuava diante da agressão que cometera. Queria voltar a 

me instigar a descer o açoite, a bater mais forte até que não pudesse suportar 

mais. Queria se olhar no espelho do outro, na superficialidade do reflexo na 

lâmina, era até onde se permitia ir sem deixar de ser o que era. Ao lhe privar do 

ódio que gostaria de receber, mesmo que por algum tempo tivesse alcançado o 

seu objetivo, ficara verdadeiramente furioso consigo mesmo por mais um 

fracasso. Alguém tem que ser culpado pelos erros que cometemos. Nisso vi o 
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motivo das pessoas caírem em um abismo, apesar de terem sido criadas para 

voar. Tinha que tentar alerta-lo. 

— Talvez se permitisse que o ajudassem, conseguiria alcançar os seus 

objetivos de uma forma melhor. 

— Não preciso de ajuda! E mesmo que alguém estivesse disposto a me 

ajudar, o que fariam que não pudesse fazer sozinho?  

— Todos precisam em algum momento de um auxílio, não há mal algum 

nisso. Não somos feitos para ter controle de tudo e não nos cabe saber de tudo, 

apenas temos que compreender que cada um de nós tem algo precioso e 

importante que só atinge o seu potencial máximo quando é oferecido para o bem 

de todos, para que possam crescer e nos ajudar a crescer junto. 

— Quer me dar lições? Quem é você para me ensinar? Toda a sua 

existência é menor que um suspiro diante de tudo o que já vivi. Quem é você 

para tentar me ensinar qualquer coisa que não possa aprender por mim mesmo? 

Ensinei muitas coisas a vocês, coisas que jamais teriam conhecimento ou 

curiosidade de descobrir se não fosse pela minha intervenção. Eu fiz com que 

fossem assim!! 

— Então é isso, não é? Esse foi o seu erro... 

Foi a primeira vez que realmente pensei nas cláusulas do nosso acordo. 

O silêncio que se fez foi incendiado por chamas, de tanta energia que carregava. 

Eu havia ultrapassado qualquer limite de razoabilidade, tinha tornado a coisa 

completamente pessoal e invalidado qualquer possibilidade de fazer o trabalho, 

ainda assim, não podia simplesmente abandona-lo daquela forma. Estava 

correndo um risco maior que em toda a minha vida, e sentia uma tranquilidade 

irreal diante da situação. Talvez houvesse mais em mim que um simples sopro 

de inspiração, talvez não fosse necessário mais do que isso para me manter 

seguro e cumprir um papel que me fora reservado e acabara aceitando. 

Estava tateando em uma escura e profunda superfície que se adaptava 

aos meus movimentos impedindo qualquer contato sensorial que pudesse me 

dar coordenadas mínimas de localização. O que era eu e o que era a imagem 

refletida por aquele espelho negro diante de mim? Quem era o que ensinava e 
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o que deveria aprender? A simples paz que me inundava era como uma 

agressão inimaginável para ele, algo que não se permitiria ter. 

— O meu erro é imaginar que alguém como você poderia fazer uma tarefa 

simples sob o meu comando. Vocês são todos imaturos, não há como fazê-los 

compreender o que precisa ser feito. 

Dessa vez foi eu quem deu um sorriso enigmático. Não era preciso falar 

nada, apenas ouvir o que havia sido dito. Fiquei em pé usufruindo daquela 

sensação de paz, sozinho novamente. Acreditava que já tinha terminado, que 

tudo ficaria bem. Nunca estive tão errado em toda a minha vida.  
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Cap 13 – VIDA QUE SEGUE 

 

Depois do embate com o Senhor D ter resultado menos em um acordo 

que em um armistício forçado, julguei que era óbvio que as coisas voltariam aos 

padrões anteriores a sua ideia de fazer um livro, fosse essa sua intenção final. 

De minha parte, não estava minimamente preocupado, compreendera coisas 

que antes não tinha sequer vislumbrado e já estava acostumado a ser um 

escritor brasileiro que tinha que lutar muito para conseguir um mínimo de espaço 

no mercado. Não sei se me acostumaria com a tietagem dos fãs, as multidões 

pedindo autógrafos ou números exorbitantes de livros vendidos. De qualquer 

forma havia uma grande possibilidade de que nunca precisasse me preocupar 

com isso também. 

Desde que começara a escrever, meu projeto pessoal não era buscar a 

fama, mas poder ler as histórias que ninguém mais escrevia ou uma versão que 

me satisfazia mais do que as disponíveis. Sempre fui um leitor crítico e isso só 

aumentou com o conhecimento das técnicas e a prática da escrita. Exigia um 

bom texto, uma boa narrativa, não importava quem tivesse escrito. Ou melhor, 

se fosse escrito por mim teria que ser algo que realmente me impressionasse 

com o resultado, até porque teria que ler diversas vezes antes de poder 

disponibilizar ao público. Isso gerava vários problemas em relação aos trabalhos 

de terceiros e tive dificuldades sérias antes de ajustar os parâmetros para a 

minha produção e a de outros autores e poder voltar a me divertir com essa 

forma de arte. 

Apesar de tudo, encontrar o Senhor D havia sido uma experiência 

incomum e sentia a necessidade de falar com alguém sobre isso. É claro que só 

poderia abrir algo do tipo com a única pessoa que não teria julgamentos prévios 

e já estava mais ou menos por dentro das coisas. Foi assim que marquei outro 

encontro com o João Paulo para pizzas, cervejas e bobagens. Só escolhemos 

um outro lugar para nos encontrar, algo que não levantasse tantas lembranças 

obscuras. 

— Então acabou, Mestre? 
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— Sei lá, João. Acho que sim. Há alguns dias fui rever as gravações que 

havia feito e as anotações e não encontrei mais nada. Arquivos danificados e 

completamente inúteis. Pode ter sido um problema com o pendrive ou pode ser 

um sinal de que o acordo foi desfeito. Melhor assim. 

— Que bom, quer dizer, uma pena que perdeu esse tempo e trabalho todo 

para nada, mas acho que é melhor assim. Tem certos tipos de entidades que é 

melhor manter distância. Um brinde a sua carreira, mestre! 

— À nossa saúde, Mestre. Que dias melhores venham, estamos 

precisando bastante de um pouco de luz nesse caminho. 

Comemos, bebemos e falamos bobagens, como era do nosso agrado. 

Algumas reclamações sobre coisas comuns, outras sobre a situação do país, 

ideias de como o mundo poderia ser melhor se houvesse pessoas melhores para 

guiar o mundo e é claro muitas pizzas e cerveja para acompanhar. 

O João estava com um trabalho novo, com alguns projetos interessantes 

e em um bom relacionamento com uma moça que tinha dois filhos adolescentes. 

Estava feliz na medida do possível com essas novas possibilidades, e isso me 

deixava satisfeito. O João é um cara que consegue sorrir mesmo quando as 

coisas estão ruins, sempre arruma um jeito de fazer alguma piada e não perder 

as esperanças de que as coisas melhorem. Merecia que as coisas melhorassem 

de verdade para ele e pudesse ter um pouco de paz. 

Eu já me classificava de outra forma, um realista esperançoso, como 

definira Ariano Suassuna, aquele gênio da literatura brasileira contemporânea 

que tinha menos projeção que merecia, embora fosse muito respeitado. O 

mundo continuava com suas desigualdades, suas irônicas fontes de sucesso e 

fracasso para pessoas que mereciam um ou outro e que nem sempre recebiam 

o que deveriam. Sentia uma certa perda por todo o material que havia 

acumulado, mas ainda contava com a minha memória seletiva para registrar 

alguma coisa que julgasse importante. 

Minha curiosidade regrediu ao nível de querer saber qual o impacto que o 

livro do Senhor D teria sobre as pessoas, se realmente seria algo que faria 

alguma diferença de fato. Suspeito que não. Nem era pela questão da temática 
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em si, mas pela mudança da humanidade em relação a períodos históricos 

anteriores. De uma forma torta, talvez, havíamos superado determinadas 

crenças embora outras apenas haviam se adaptado aos novos interesses e até 

ganhavam força em novas roupagens. Ao mesmo tempo que crescia o ceticismo 

geral em relação a quase tudo, de pessoas a tecnologias, também aumentava o 

nível de histeria religiosa na contramão de qualquer lógica. 

A humanidade parecia um cão perseguindo o próprio rabo, começava 

como uma brincadeira e entrava em uma forma obsessiva que não conseguia 

parar, mesmo sem lembrar qual era o real motivo de ter iniciado as voltas em 

torno de um eixo. A tecnologia nos trouxera avanços maravilhosos e em muitos 

casos assustadores, algumas pessoas passaram a usar as tecnologias para 

desmentir os avanços da ciência, o que era ainda mais assustador que irônico, 

dados os efeitos que isso provocava. Surtos de doenças extintas voltavam 

porque as pessoas se recusavam a vacinar os filhos com medo de que vacinas 

causassem doenças. 

Há grupos que acreditam que a Terra é plana, mesmo sendo possível 

qualquer um comprar um telescópio e olhar para o universo e verificar que se 

isso fosse um fato seria uma anomalia absurda. Tudo o que se pode observar lá 

fora é de uma forma ou outra, variações de uma esfera, cíclicas formas de 

evolução. Faz sentido, não importava o quanto a humanidade evoluía, 

estávamos sempre tentando resgatar o pior do passado em nossas crenças e 

atitudes, um contrapeso desnecessário talvez, ou uma medida para impedir que 

avancemos demais, em uma velocidade que nos impeça de refletir. É uma 

tensão infinita que criava tanto soluções quanto dificuldades no progresso da 

humanidade.  

No fim parecia que o Senhor D estava realmente certo, a humanidade esta 

quebrada e não consegue avançar se não for fazendo uma espiral, indo e 

voltando em torno de um eixo imaginário que apenas se tornava mais largo e 

mais distante do cento. Energia centrifuga, realmente há ironias que podem 

render algumas piadas boas, mas exclusivas àqueles que pensam um pouco 

mais sobre absurdos, melhor deixar para lá. Nossa evolução não é uma linha 

reta, mas um progresso de área concêntrica com foco voltado para dentro, 

caminhamos de costas para o futuro e nos surpreendemos quando esbarramos 
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nele. E o pior de tudo é que já estamos pensando em exportar nossa 

incompetência para as estrelas, colonizar outros planetas. O que isso pode 

produzir ao longo dos próximos milênios só as próximas gerações vão dizer. 

Foi então que me ocorreu algumas coisas que deveriam estar orbitando a 

minha mente, mas como estava concentrado em olhar para o meu próprio 

umbigo não havia percebido. Talvez a solução para o Senhor D fosse mais 

simples do que parecia. Talvez a solução para a humanidade fosse mais óbvia 

do que se demonstrava nos noticiários pelo mundo. Era uma pena que não 

poderia testar essa perspectiva, afinal não iria mais ver o Senhor D e não haveria 

qualquer coisa que pudesse fazer a respeito.  

Um erro comum de quem acredita estar fora do conjunto estudado é 

acreditar que não faz parte do problema, isso exclui a possibilidade de fazer parte 

da solução. Ainda bem que há enganos que nos atropelam, quer gostemos disso 

ou não, e temos a possibilidade de reavaliar a nossa posição. E se não percebeu 

a ironia disso, melhor procurar um especialista. Vou dar uma dica, há coisas que 

se resolvem melhor com um Machado do que com uma mão francesa. Pesquise 

a respeito, gaste alguns neurônios nisso, vai conseguir entender as metáforas e 

a ironia da coisa, e se não conseguir, me procure. Uma boa piada se perde com 

uma explicação, mas quem está rindo? 
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Cap 14 – DE VOLTA AO PROJETO 

 

Tente fazer uma criança entender algo que ela não quer e o que vai 

conseguir é criar uma barreira intransponível que pode se materializar em um 

distanciamento silencioso e supostamente pacífico. Provavelmente ela estará 

tentando lidar com a situação dentro das possibilidades dela e quando julgar que 

encontrou uma solução, vai surpreende-lo. O que nem sempre pode ser algo 

agradável de se descobrir, mas é natural que haja uma provocação de atenção 

para um outro aspecto de um assunto que você julgava esgotado. 

Eu já concluíra que o Senhor D era uma criança birrenta colocada de 

castigo por seu Pai na esperança que refletisse sobre usar coisas perigosas 

como brinquedos. Não via problema algum se não fizesse parte do brinquedo, o 

que de certa forma me colocava também birrento contra o Pai. Poderia ter me 

aliado ao Senhor D para chamar a atenção do Pai de uma forma mais eficiente, 

afinal a humanidade tinha mais afinidade com a criança do que com o adulto que 

a educava, como um brinquedo ou como uma outra criança que fazia parte da 

brincadeira, mesmo se sentindo desagradada. Poderia ter chamado a atenção 

do Pai de alguma forma para ver o que o seu filho estava fazendo, mas esse é 

um recurso que não é muito utilizado por crianças que se julgam adultas o 

suficiente para saber o que estão fazendo.  

Tudo isso levaria a uma conclusão lógica de que o Senhor D não 

abandonaria o seu projeto por ter se desgostado da minha atuação. Não iria 

ceder ao meu interesse a menos que fosse obrigado e não o faria de bom grado 

em nenhuma situação. Por outro lado, acreditava que as coisas já estavam 

resolvidas pelo simples fato de que ele havia se afastado e não estava mais com 

o material de que dispunha para fazer qualquer coisa. Ele era o dono da bola e 

estabelecera as regras do jogo, eu apenas um incômodo necessário que 

precisava lidar para poder haver um jogo. Se pudéssemos prever o futuro, talvez 

inventássemos um monte de maneiras de fazer a mesma besteira de formas 

variadas. Um problema só está superado quando se aprende a lição que ele nos 

quer passar, não há outra forma de lidar com problemas, eles sempre retornam 

se não tiver aprendido a resolve-los.  
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— Você precisa escrever o meu livro. 

Desta vez não havia um pedido na afirmação, era mais uma ameaça do 

que poderia acontecer se não cumprisse a minha parte do acordo. Isso ficava 

implícito por vários fatores. Há meses que não produzia nada de novo, não sentia 

atração por nenhuma ideia a ponto de querer desenvolve-la. Muitas vezes me 

apareciam ideias interessantes e apenas as deixava ir sem querer realmente me 

envolver com aquilo. Estava travado por uma procrastinação indolente que pode 

também ser chamada de preguiça intelectual, o que achar melhor, o efeito é o 

mesmo de qualquer forma, um absoluto vazio. 

Também havia o tom usado e a sutil variação da forma que colocava um 

aspecto ainda mais sombrio, se isso fosse possível, naquela forma que adotara 

para nossos mais recentes encontros. Se havia qualquer possibilidade de 

simpatia por aquela figura, ela havia sido sutilmente eliminada e substituída por 

algo desagradável. Algo como descobrir que aquele artista que você até 

considerava com algum talento se revelar um pedófilo hipócrita ou um abusador 

de qualquer tipo.  

Seja como for, há algum tempo que havia decidido que não queria 

realmente ter nada com o Senhor D, o que excluía até mesmo a possibilidade de 

sentir algo a respeito de sua existência. Era mais fácil apagar a ideia de sua 

existência do que ter que categoriza-la em algum nível e assim criar qualquer 

tipo de vínculo. O problema evidente era que ele não tinha a mesma perspectiva. 

Devia ter encontrado um meio de me forçar a cumprir a minha parte de um 

acordo que desde o inicio não me interessara.  

— O pacto está valendo ainda. — Ressaltou como se isso não tivesse 

ficado evidente pela sua aparição. 

— Acreditei que havia sido anulado quando fez desaparecer o material 

que tinha acumulado. Aliás por diversas vezes disse que eu não estava à altura 

do trabalho por ser uma “pessoa imatura demais para fazer algo simples ao seu 

comando” ou algo nesse sentido. 
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— Tenho que trabalhar com o material de que disponho. Posso recomeçar 

milhares de vezes se for necessário até que consiga o que quero. Posso obriga-

lo a fazer o trabalho. 

— Não pode não. Com o perdão da redundância, se fosse realmente 

capaz disso já teria feito. Não teria proposto um acordo, e não gosto nem um 

pouco da palavra pacto, se não se incomoda. Estive refletindo sobre tudo o que 

revelou, verdades ou mentiras, não importa. A questão é que a sua ideia é tão 

ruim que mesmo que a realize de alguma forma, e não tenho dúvidas que 

conseguirá realiza-la em algum momento, não serve de nada.  

 — Você novamente tentando me ensinar alguma coisa... 

 — Eu que sou um ser imortal que está por aí fazendo merda por toda a 

minha existência e blá...blá...blá... Quer saber, cansei disso também. Se tivesse 

um mínimo de humildade poderia se livrar do problema que tem muito facilmente. 

 — Quem está tentando me falar sobre humildade? 

 — Pois é, sempre ensinamos melhor o que podemos aprender, não é 

mesmo? Então, é basicamente isso. Qualquer um pode ser superior em muitas 

coisas e ser um merda em todas as outras e ter que aprender com alguém que 

não é tão glamouroso. Humildade não tem nada a ver com ser inferior, mas com 

a capacidade de entender que todos podem ser importantes de alguma forma. 

Que sentido em haver tantos de nós por aí se não servir para nada, não é 

mesmo?  

 — Eu deveria lhe dar uma lição... 

 — E deu, várias para dizer a verdade. Uma delas é justamente sobre 

voltar e refazer todos os passos até entender o que está fazendo de errado. Por 

que não pede desculpas para o Pai? Tenho certeza que se houver um mínimo 

de verdade no que dizem, ele aceitaria retirar o castigo e se daria por satisfeito 

de que tivesse aprendido alguma coisa.  

 — Você não sabe o que está falando. 

 — É claro que não sei! Não estou minimamente interessado em descobrir 

também. O problema é seu e qualquer “lição” que queira me dar vai resultar em 
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que continuará no mesmo lugar até que entenda que não sou eu que tem que 

fazer as coisas funcionarem para você. Ninguém vai resolver o seu problema, 

porque não somos nós o seu problema, é você! 

 — Eu deveria saber que é inútil usar criaturas como você para fazer algo 

grandioso... 

 — Exatamente! Use formigas para construir alguma coisa e só vai 

conseguir um belo formigueiro. Não podemos fugir a nossa natureza e nosso 

progresso depende de usarmos o melhor que podemos dessa natureza falha, 

estúpida e quebrada para conseguir superar os obstáculos e criar coisas que 

acreditávamos ser impossíveis...  

 — Estou perdendo o meu tempo. 

 — Para alguém imortal, se preocupa demais com isso. Não pode voltar 

para casa? Pois nós, criaturas quebradas, estamos pensando em dar um pulo lá 

fora e ver o que encontramos. Pode comprar passagem em alguma nave 

espacial que a humanidade construir em algum futuro próximo ou distante. Que 

tal? Resolvido o seu problema? A menos que não esteja realmente dizendo a 

verdade, o que não seria de se estranhar nesse caso, e o seu problema não seja 

necessariamente voltar para casa, mas reconhecer que estava errado desde o 

início. Fez merda e tenta impedir que alguém descubra isso espalhando merda 

por todo o lado até que só haja merda e não se possa dizer qual é a sua e qual 

é a dos que acompanharam a sua orientação.  

 — Você precisa... 

 — ... escrever a porra do seu livro! Parece um disco arranhado. Cacete, 

está no nosso acordo. Não preciso fazer nada desde que me declare incapaz de 

cumprir o objetivo contratado. Estou fazendo exatamente isso, com o acréscimo 

de que não cumpriu a sua parte de falar apenas a verdade e ainda termos esse 

impasse entre o que deveria ser feito ou não. Portanto o nosso ACORDO está 

invalidado pela quebra de várias regras ao mesmo tempo. Que tal isso?  

 Parecia fácil para me livrar da situação, era tão obvio quando pensava 

naquilo que me surpreendia apenas por não ter visto isso antes. Estava 

disponível desde o começo a possibilidade de rever as coisas e evitar maiores 
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complicações. A questão é que não se pode simplesmente dizer não a alguém 

como o Senhor D, não é tão simples enganar alguém que está habituado a 

enganar os outros. O que eu precisava era de um milagre para sair daquela 

situação e não tinha nenhum disponível na manga. 

 — A sua proteção e de todos os que tem contato está garantida pelo 

acordo. Quebre-o e vai sofrer as consequências de sua decisão. 

 Por essa não esperava. Tentei revisar mentalmente os termos em busca 

de algo que me desse alguma garantia de que não havia conseguido me ferrar 

completamente e sem qualquer escapatória. Não tinha certeza de que ele 

cumpriria a ameaça, não conheço as regras universais a esse ponto, embora 

suspeitasse que poderia ser mais um blefe. A questão é, quem estaria disposto 

a arriscar em uma situação dessas.  

 Em momentos de estresse intenso o nosso corpo reage de formas 

inusitadas na tentativa de garantir a nossa sobrevivência. Muitos dos milagres 

atribuídos ao longo da história da humanidade podem ser colocados sob essa 

perspectiva científica de alguma forma, não que isso diminua a qualidade do 

milagre em si, mas coloca um paradigma diferente para a obtenção de um 

milagre que não pode simplesmente ser ignorado. 

 Naquele momento me lembrei claramente de um conceito que 

normalmente é desconsiderado. Se você acredita em um ser divino e onipotente, 

não necessariamente precisa acreditar na contraparte maligna e devastadora, 

mas se acredita que há uma entidade maligna e devastadora, invariavelmente 

fica evidente a existência de um ser protetor que impede que o universo seja 

destruído completamente por algum ser suicida e estúpido para não ver que em 

algum momento os seus atos se voltarão contra ele. Em outras palavras, a 

existência do universo dependia de um equilíbrio favorável de forças que 

impediam a catástrofe completa. 

 Talvez por influência dessa divina, benéfica e protetora entidade tive um 

novo sopro de inspiração que poderia colocar as coisas de uma forma diferente. 

Não precisava necessariamente invalidar o acordo, o que me colocaria em risco 

de alguma forma que não poderia ser previsto, mas poderia mudar os termos do 

acordo, da forma como estava colocado, e fazer as coisas acontecerem sob um 
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outro aspecto. Apresentei a minha nova proposta me apoiando na sétima 

clausula estabelecendo com base nas anteriores que se não fosse feito um 

consenso entre nós, então ele teria que necessariamente retroagir ao instante 

que havia me procurado e nada do que havia acontecido poderia ser levado em 

consideração posterior e não haveria nenhum efeito secundário se recusasse 

novamente a proposição. Nem sei se ele é capaz de fazer isso, mas não me 

interessava essa possibilidade além de coloca-lo em uma posição de revelar 

suas limitações ou fingir que havia conquistado o que pretendia de alguma forma. 
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Cap 15 – TINHA UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO 

 

 Intertextualidade é um recurso literário que muitas vezes é usado para 

ampliar as possibilidades da escrita, remetendo a um ou mais textos que se 

associam para abranger um tema grande demais para ser abarcado por uma 

única perspectiva. O poeta Drummond, que admiro há muitos anos por sua 

genialidade sintética e profunda, sem mencionar todas as outras qualidades que 

não necessariamente estariam contidas nesse adjetivo pequeno demais para 

descreve-lo, usou de intertextualidade para compor um dos seus mais 

primorosos poemas, No Meio do Caminho. 

 Talvez muitos não saibam, mas há uma intertextualidade desse poema 

com a obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que trabalha com a obsessiva 

interpretação de um fato que poderia se considerado comum se não acometesse 

boa parte, senão toda, a humanidade em algum momento. As intertextualidades 

podem ser percebidas ou ignoradas por aqueles que acompanham uma obra 

específica sem que haja prejuízo para o trabalho em si mesmo, ao contrário, as 

possibilidades estão dadas e cabe ao interlocutor da obra, o leitor, ir atrás dessas 

ampliações ou não, sentindo-se satisfeito com qualquer uma das escolhas que 

fizer e é isso que deve ser.  

 Obviamente você deve estar pensando o que isso tem a ver com o 

restante do relato apresentado, talvez curioso sobre a solução que me foi 

soprada por uma inspiração em um momento crucial da minha vida. Se for 

considerar em termos de intertextualidade, talvez no meio do caminho da minha 

vida como escritor onde me deparei com uma pedra que não podia simplesmente 

ignorar, uma crise com tantos níveis que não havia como deixar de se tornar 

obsessiva e travava qualquer avanço até que lhe fosse dado alguma 

significância, ainda que menos que merecesse.  

 Em termos gerais e não preciso ser específico aqui, até por causa de não 

correr o risco de romper alguma clausula do novo acordo, o que ficou decidido 

no ultimo encontro com o Senhor D é que os termos seriam mudados para que 

houvesse uma produção literária que seguiria os caminhos naturais 

disponibilizados a mim por minha condição prévia ao encontro com ele. Essa 
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produção seria de minha inteira responsabilidade e nos termos que julgasse ser 

necessário para cumprir o acordo de forma que não fosse contra as regras 

estabelecidas anteriormente, apenas acrescentando uma nova condição de 

realização formal do proposto, o que encerraria as tratativas definitivamente e de 

forma irrevogável para todo o sempre ou enquanto durasse seus efeitos 

necessários.  

 Em outras palavras, me comprometia a escrever o livro e o apresentaria 

com o meu nome. Não mencionaria qualquer nome anterior do Senhor D ou 

mesmo faria referência direta a qualquer obra que o vinculasse diretamente. Em 

troca ele desapareceria do meu caminho e não interferiria em nada na minha 

vida e na de qualquer pessoa que direta ou indiretamente tivessem contato 

comigo e com a minha obra.  

O conteúdo do livro deveria necessariamente colocar os objetivos 

apresentados em nossas conversas, não tinha autorização de usar qualquer 

coisa que houvesse sido revelada nas entrevistas exceto os entendimentos que 

houvesse adquirido a partir delas e que houvessem sido incorporados a minha 

perspectiva pessoal. O que era fácil de ser realizar porque as entrevistas 

estavam definitivamente perdidas, como todo o material que poderia pretender 

usar para provar que haviam ocorrido. Como compensação poderia adotar o 

estilo ou a forma que melhor se ajustasse sem que houvesse qualquer 

interferência nessa escolha por parte dele. 

 Parecia uma tarefa impossível de ser realizada, e no momento em que 

formulei a proposta era esse o sentimento que invadia a minha racionalidade, o 

que foi claramente percebido pelo Senhor D e provavelmente foi a principal, 

senão a única, coisa que o fez aceitar imediatamente os termos propostos e 

alterar o nosso acordo com esse acréscimo. Tenho que ressaltar que é 

realmente impossível enganar alguém como o Senhor D, e não era a minha 

intenção fazer isso. Meus sentimentos eram os mais puros naquele momento e 

as minhas escolhas se baseavam apenas na sensação de que estava sendo 

assistido pela única existência que poderia de alguma forma resolver a situação, 

se não fosse essa intenção desde o início.  
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 Quando me vi finalmente livre do Senhor D, embora ainda não soubesse 

como iria fazer o trabalho proposto, comecei a perceber que talvez tivesse 

cometido um erro ainda pior do que o anterior. Não tinha a mínima ideia do que 

fazer, não conseguia me livrar da pressão de ter que escrever o livro e não 

arrumava um substituto para fazê-lo, nem mesmo um ghost que pudesse 

contratar. Um amigo e colega de profissão ficou entusiasmado com a ideia, além 

de outras pessoas que tive contato e que mencionei a possibilidade, mas como 

me foi revelado, era uma coisa que ninguém além de mim poderia fazer. O que 

me remetia ao mesmo problema que o Senhor D tinha, ou encarava o problema 

de frente ou passaria a eternidade atormentado pela negação. 

 Foi então que decidi que deveria ao menos tentar fazer as coisas de uma 

forma que pudesse ser útil a alguém. Quem sabe conseguiria provocar algumas 

risadas nervosas diante do impasse que me colocara. Por vezes me senti 

entusiasmado para começar o trabalho, mas logo essa sensação se defrontava 

com a dificuldade de desenvolver um tema tão espinhoso, com todas as 

possibilidades de dar errado. Não havia como fazer a coisa ser fácil ou simples, 

não havia como diminuir o peso dessa tragédia e torna-la algo divertido para mim 

e para o possível público. Isso realmente era uma pedra no meu caminho e de 

alguma forma tinha que lidar com ela, mesmo sem ter a mínima ideia de como 

poderia usar as ferramentas que conhecia para ajudar na tarefa. 

 Então em um dia qualquer, depois de ter sonhado interminavelmente com 

esse pesadelo, levantei-me preparei um café, coloquei um cigarro atrás da orelha 

esquerda e me sentei em frente ao teclado olhando para a tela em branco que 

me cobrava uma atitude definitiva. Não há nada mais terrível do que ver-se em 

semelhante situação, todo escritor sabe disso. Como estava perdido mesmo, 

qualquer ganho que conseguisse poderia ajudar de alguma forma. Então 

coloquei as primeiras palavras na tela... 

 

Cap 1 – PEDRO VIU A PEDRA  
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Deve existir alguma lei universal que diz que a sua vida vai dar uma virada 

de cento e oitenta graus quando estiver mais distraído e descontraído em relação 

ao seu futuro... 

 

 

“Por enquanto é só, pessoal!” 

 


