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No enquadramento análogo ao de um filme de terror caseiro,          

o cigarro preto pendurado entre os lábios frouxos de Écio,          

enevoando com fumaça o brinco de cruz betumado na orelha          

esquerda do semblante chateado, reforçava o desejo dele de         

estar em qualquer lugar além de aqui. Era como assistir um           

rosto derreter em calotas de carne, sangue e pus na          

representação perfeita do descontentamento diário de um       

fantasma que nunca encontrou paz ou justiça em vida. 

— Écio! — chamou a voz trêmula da senhora irritante e           

redonda ao longe. 

Ele mirou o rosto bolachudo da velha e escorreu a vista           

pelos cabelos loiros oxigenados dela, colados à superfície        

irregular do crânio com gel barato para tapar as carecas nas           

laterais da cabeça; e a ignorou, voltando a vislumbrar sem          

pressa o mar poluído da Baía de Sepetiba manchando o          

vestido da noite. 

Quando gastou o cigarro, estapeou as cinzas para fora do          

avental amarelo que era obrigado a vestir por cima da camisa           



e calça pretos, e caminhou à chefe, sentada numa das cadeiras           

plásticas no quiosque de qual era proprietária. 

Écio sentia o mesmo fastio toda vez que olhava para Vanda,           

pois era impossível não imaginar que a mocoronga foi         

chocada de um ovo podre alienígena que a cobriu de gosma e            

suor ao sair — e que ela nunca se preocupou em limpar. A             

personalidade piorava tudo: 

— Não me faça gritar seu nome mais de uma vez, querido            

— ela reclamou, besuntada em passividade agressiva sem dar         

brechas para que Écio respondesse, batendo impacientemente       

o dedão do pé na sandália encardida. 

A porra do dedo nanico e inquieto, com um hematoma roxo           

centrado na unha, parecia uma barata doente tentando voar. 

— Você podia sorrir mais pros clientes, pro bem do seu           

bolso, meu querido — continuou ela, pedindo com um gesto          

para que Écio a acompanhasse à mesa. A contrariando         

propositalmente, ele se manteve de pé, sem ocultar a falta de           

interesse no que era comentado. 

Écio não “podia sorrir mais pros clientes”, nem por mais          

dinheiro, nem para o bem das crianças famintas do planeta.          

Ele era um garçom involuntariamente utilizado como auxiliar        

geral, desinteressado em mentir ganhando um salário de        



merda, num emprego de bosta, numa praia poluída onde Judas          

perdeu o cu. 

— Não me importo com gorjeta. Se o problema é minha           

antipatia, por que não me demite? — soltou ele, empoderado          

com indiferença. 

Vanda contraiu o reto com força ao pensar no problema que           

encararia caso demitisse Écio agora — e era jocoso para ele           

assisti-la avermelhar de medo. 

Por mais desesperadora que fosse a situação da vida de          

muitos moradores da zona oeste do Rio de Janeiro, onde          

Vanda arranjaria alguém disposto a cumprir quase vinte horas         

de serviço, ilhado de segunda a segunda num dos sub-bairros          

mais precários da cidade, em troca de um salário simbólico? 

Só de conjecturar o cenário ela sentiu vontade de afogar as           

mágoas pelo futuro difícil no banheiro cagado do quiosque.         

Trancada lá dentro com a filha expansiva, reclamona e vinte          

anos mais nova, Vanda cheiraria a solução dos problemas para          

dentro do nariz com cocaína e voltaria a aguentar ao menos           

uma desafiadora hora antes de se sentir indisposta novamente. 

Era assim que ela aguentava os dias, e por mais que fosse            

segredo, todo mundo sabia. 



— Sei que você precisa do emprego, filho. Não tenho          

interesse em te abandonar — ela mentiu. Vanda tinha medo de           

perder dinheiro na alta temporada da orla por não arranjar          

outra pessoa a tempo de substituir Écio na pocilga. 

Como qualquer ser humano reprimido por um péssimo        

chefe, Écio engoliu os sapos calado durante três meses porque          

precisava da grana para alimentar o hobby que cultivava às          

escuras. Hoje, porém, com praticamente todo o dinheiro que         

recebeu guardado, Écio degustou liberdade suficiente para       

bater de frente com a velha e se demitir sem aviso prévio. 

Mais cedo, para comemorar, ele esvaziou uma garrafa de         

meio litro de água e compensou o vazio com a vodca mais            

cara do quiosque sem pagar por ela. Ágil feito uma cobra na            

grama orvalhada, acostumado a roubar de mercados       

protegidos por câmeras de segurança, ocultou talentosamente       

dos subdesenvolvidos colegas de trabalho a troca de        

conteúdos. 

Écio cometeu um crime que qualquer funcionário       

insatisfeito com os empregadores já cometeu em certa altura         

da carreira. Era a regra básica da vingança: “fazei aos outros o            

que tentaram fazer contigo”.  

— É só isso? — Écio indagou, apático. 



Vanda precisou de instantes para responder, sentindo que o         

puxão de orelha foi apenas uma distração com final quase          

fatal para divergi-la do que realmente queria fazer: cheirar pó. 

— É sim, tá bom — ela se levantou, perdendo a pouca            

firmeza da voz e gaguejando após imaginar a farinha sobre a           

tampa do vaso sanitário. — Ajude os meninos a guardar as           

mesas e depois pode ir para casa. 

Écio não disse nada. 

Concentrada em mascarar a ansiedade para esticar uma linha         

branca e cheirar até não sobrar poeira no Saara, Vanda deu           

três passos na direção do banheiro e esqueceu de como andar           

por nervosismo: trocou uma perna por outra no percurso e deu           

a gritar antes mesmo de tombar sobre os próprios joelhos e           

por cima dos adiposos seios feito uma bexiga d’água se          

espatifando contra a parede sem estourar — e sem quicar de           

volta. 

Écio assistiu a queda de Vanda em câmera lenta e gargalhou           

só para ela ouvir, satisfeito com a vida de maneira positiva —            

o que não acontecia com frequência. Tomou a cena como um           

presente, sinal de que as coisas que ele fazia         

disciplinadamente com os amigos estavam funcionando. 



Esperar pelo motivo dessa risada valeu mais do que         

qualquer gorjeta. 

Odiada pelos escravos, o socorro para Vanda demorou a         

chegar, dando a Écio uma partícula de eternidade para         

regozijar da fotografia quadridimensional até se entediar, dar a         

volta no quiosque evitando ex-parceiros de trabalho para        

pegar a mochila e acender outro cigarro preto na direção do           

par de vultos com estaturas contrastantes esperando por ele na          

ciclovia. 

Num bairro como Sepetiba ou Santa Cruz, ser o moleque          

fumando cigarros pretos, ou ter cabelos azuis, ou ser a menina           

que gosta de transar — mesmo sem nunca ter transado — era            

pecado capital sentenciado por Deus a ponto do Malleus         

Maleficarum surgir de cor na cabeça de todo hipócrita         

religioso, incinerando bruxas e gays adolescentes numa       

inquisição moderna disfarçada de bullying.  

Por isso eles se escondiam, mesmo que nunca usassem esse          

verbo. 

— Dia ruim? — acendendo um cigarro de filtro laranja,          

Guido, o garoto de cabelos azuis ondulando com o vento,          

debochou de Écio. Junto dele estava uma menina de pele          

homogeneamente marrom, para quem Guido ofereceu o       



próprio cigarro aceso. Ela acendeu o canudo de nicotina com          

o cigarro emprestado, se esforçando para ouvir Écio responder         

acima dos gritos cada vez mais altos de Vanda reverberando          

na praia: 

— Vida ruim — Écio assoprou a fumaça para cima, cansado           

da ladainha diária que não precisaria mais aturar.        

Rememorando o troféu que carregava nas costas, pediu        

atenção, sacando da mochila a garrafinha de 510ml cheia de          

líquido incolor: — Olhem. 

— Que bom que te dão água — recebendo a garrafa, a            

garota ironizou, tragando profundamente o cigarro. 

— É vodca, Thaísa — Écio revelou, atiçando. 

— Vodca? Não tô reclamando, mas a gente não faria o ritual            

hoje? — a não mais adolescente escovou com os dedos as           

pontas quebradas dos cabelos longos e caramelados,       

transformados em arbustos pela química dos descolorantes e        

tinturas vermelhas. A graciosidade de Thaísa estava na beleza         

maltratada pela falta de vaidade cabível e esperada de uma          

“rebelde sem causa”. 

— Levaremos a vodca para a feira amanhã e         

comemoraremos no fim do dia. É meu presente por todas as           

horas debaixo de sol, indo e voltando entre mesas com restos           



podres de comidas e calotas de cocô formando recifes de          

merda na privada imunda do banheiro. Foi por nós — Écio           

apertou o passo ao ponto de ônibus, permitindo que o silêncio           

os calasse. 

Parecidos com Écio, Guido e Thaísa sabiam que havia algo          

além da rotina massacrante imposta pelo homem branco.        

Tinha de haver! Era por isso que executavam um plano ímpar,           

porque notavam-se destinados a algo grande. 

Um dia a chefe barata velha, as terríveis famílias, ou os           

babacas do colégio, os encarariam por medo. Não mais por          

estranhamento ou por terem repetido o terceiro ano três vezes          

porque não apareciam nas aulas por motivos de ressacas         

irrestritas. 

Não mais como aberrações apresentadas num circo       

interiorano conforme subiam na van abarrotada, parada ao        

sinal deles depois de quinze minutos mofando à beira da          

estrada do bairro entregue às onças da política, da religião, das           

milícias, e às oferendas decompostas em público com ajuda de          

urubus e vira-latas. 

Dentro da van lotada — que parou em mais oito pontos para            

enfiar gente na latinha quente — os três hereges eram os           

únicos erros da natureza pela perspectiva evangélica da        



maioria dos passageiros, tornando-os alvos de curiosidade,       

piadas sussurradas em voz alta e ódio gratuitos. Enquanto que          

para o trio, os símios os cercando eram abortos carientos          

vestindo roupas puídas doadas por patroas chiques da zona         

sul, incapazes de raciocinar logicamente. 

Independente do que cada tribo julgava errado no time         

adversário, todos cozinhavam no vapor enxofrico do furgão e         

se aproximavam da surdez — ou da demência — pelo choro           

insofrível do bebê no colo da mãe de quinze anos, se ferindo            

ao coçar aflitamente as micoses nos mini braços e mini pernas           

sem que a mãe considerasse pará-lo. 

Dez minutos dentro do pão que o próprio Diabo amassou,          

partindo da Praia da Brisa para o Coqueiral de Santa Cruz,           

foram equivalentes a décadas desperdiçadas numa lata de lixo         

trancada. 

Quando Écio falou para o motorista parar na esquina         

seguinte, num ponto de ônibus sem sinalização, ele entregou         

uma nota de vinte ao passo que Guido e Thaísa desceram, e            

ficou esperando o troco com um pé na van e outro fora. Os             

olhares ardiam sobre Écio e ele só queria mandar o motorista           

enfiar o troco na bunda, mas não se deu o luxo de dispensar a              

grana suada. 



Écio ficou tão nervoso ao pegar o dinheiro que não o           

guardou na carteira, enfiando em qualquer bolso e tirando o          

rosto da disposição de olhos que miravam nos três o arsenal           

de preconceitos. Quando a van partiu, alguém se deu o          

trabalho de berrar: 

— BANDO DE VIADO! 

Tremendo por dentro, nenhum dos hereges disse uma        

palavra. Sentiram coisas confusas, da vergonha, ao terror, e ao          

ódio genocida contra gente pobre e ignorante — gente como          

eles. 

— Espero que a feira valha a pena — Thaísa quebrou o            

silêncio depois de alguns passos no asfalto esburacado. 

Écio deu de ombros. Estava pensando em como não havia          

nada mais errado neles que os primatas ao redor não          

pudessem ser piores. Tudo bem que às vezes Écio esbarrava          

com reprises da série Everwood no SBT e desejava ter uma           

vida normal quando ninguém estava olhando. Ser normal . Só         

que antes mesmo de terminar algum episódio, ele voltava a          

sentir raiva.  

Era mais fácil conviver com a ira de mil amazonas do que            

com a tristeza de uma viúva.  



— Não espere muito — Guido respondeu para Thaísa. — É           

uma feira de “religiões alternativas” em Santa Cruz. Deve         

aparecer muito cristão para implicar com umbandistas. Não        

sei se encontraremos o que estamos procurando. 

Guido gastava o quarto cigarro na boca, fruto do maço          

roubado com Écio na padaria mais cedo. Nicotina era um          

vício cada vez mais caro, então julgamentos sobre a origem          

dos maços não eram bem-vindos. Os dedos dele tremiam com          

raiva e medo por não poderem fazer nada contra a agressão           

dos dementes. 

— E o que estamos procurando? — Thaísa roubou e sugou o            

cigarro de Guido. 

— Uma solução — Écio reiterou. — Vi no fórum que um            

cara vendeu livros antigos, raros e caros na feira da Tijuca.           

Pode ter algo que sirva pra gente. 

Parando na frente do torto portão de madeira branca e          

descascada, Écio passou o braço por cima para abri-lo sem se           

ligar que pisou no cocô de um dos gatos praticantes de           

surubas barulhentas no teto de lona do barraco à frente,          

propriedade do casal que espancava a filha e o cachorrinho          

com periodicidade. 



O portão escancarado deu para uma fachada roxa e mínima          

sob uma varanda de amianto, e Écio só notou o cocô quente            

agarrado ao solado da bota de combate quando na porta de           

entrada da sala. Vociferou palavrões impavidamente,      

desamarrando os cadarços para encostar os calçados ao lado         

da porta de alumínio verde e continuar o ingresso. 

Guido e Thaísa não tinham pudor para entrar na casa de           

Écio, circulando construção adentro sem conferirem os       

próprios solados. A mãe dele era empregada doméstica de         

tempo integral na mansão de uma rica família no Recreio dos           

Bandeirantes e abusava de ótimas desculpas para se manter         

distante do filho satanista e do homem com quem casou por           

comodismo. 

Marcílio, pedreiro fiel e paciente, nunca foi de trair, mas          

gostava de beijar o chão dos bares. Sem a esposa, nem fazia            

questão de voltar para casa, dando toneladas de privacidade         

para o filho e os dois amigos que só vestiam preto. 

Écio não tinha do que reclamar sobre a família. Até tinha,           

mas ficou entediante resmungar à toa. A mãe nunca deixou          

faltar comida ou dinheiro, mesmo que a presença não existisse          

e que sentisse vergonha assumida do filho que não criou,          



esfregando a virilha na cara do patrão casado no armário de           

vassouras da mansão triplex em vez disso. 

Se agrupando com os amigos na sala de pintura antiga e           

apenas uma mesa de jantar com quatro cadeiras e tampo de           

vidro rachado, Écio liderou: 

— Guido, você faz os miojos. Eu e Thaísa vamos arrumar o            

espaço. 

Guido concordou e ficou pela sala em branco quando Écio e           

Thaísa pularam para o cenário de snuff movie que era o quarto            

de Écio. Funcionava do mesmo jeito toda vez, mas a          

coordenação do melhor amigo fazia parecer que eles tinham         

escolhas — não ordens.  

Enquanto as paredes da sala amarelaram pela velhice, as do          

quarto de Écio se mantiveram cinzas e escuras, sem espaços          

vazios: apanhadores de sonhos acima da cama; pôsteres de         

Nirvana, Salem, Ramones, Witching Hour, The Black Angels        

e outras bandas que ninguém ouviu falar colados na parede do           

computador; uma infinidade de pentagramas desenhados ao       

redor da janela de aço que abria para dentro; e prateleiras           

pretas que Écio cortou, pintou e montou sozinho por toda a           

parede da porta, dedicadas exclusivamente aos livros de magia         



e ocultismo da vasta coleção acumulada nos dois últimos anos          

de estudos sérios. 

A cama de casal bagunçada por lençóis vermelhos e pretos          

serviria indubitavelmente como altar para a concepção do        

próximo anticristo, sem perder para decorações dos grandes        

templos infernais. 

O quarto era o lugar preferido de Écio em todas as           

dimensões do espaço e do tempo. 

— Thaísa, trouxe as velas que usamos da outra vez? — ele            

perguntou, conferindo os incensos que acenderia. 

— Só as pretas. Não sei onde guardei as brancas. 

Ela puxou da bolsa as velas de sete dias e deu nas mãos de              

Écio. Se Thaísa não sabia onde estavam as brancas, foi porque           

ele havia trazido de volta para o pequeno quarto no último           

ritual, e de dentro da caixa de sapatos debaixo da cama, Écio            

encontrou as foragidas e iniciou a formação do círculo com          

velas brancas e pretas intercaladas. 

Écio era o único a manter um grimório. Guido e Thaísa           

ainda chamavam esse diário onde experiências, sonhos, rituais        

e resultados eram anotados, de “livro das sombras”. O título          

dramático foi disseminado pela cultura Wicca, sistema por        



onde começaram a estudar o oculto e que Écio abominava por           

achar fantasiosa demais. 

Isso confirmava como os parceiros eram inexperientes por        

preguiça, pois tinham acesso aos mesmos livros, vídeos, sites         

e fóruns que ele. Vez ou outra, sentia raiva por levá-los nas            

costas, por ter de escolher os objetivos, os artefatos, os          

locais… 

Écio queria que os companheiros fossem mais       

companheiros . 

Não alunos. 

 

II 
 

Guido bufou como se tivesse feito oitenta flexões ao         

espremer com um garfo os três miojos cozidos na consistência          

perfeita, deixando a água dourada escorrer da panela para o          

ralo da pia. 

Cansado de não fazer nada o dia todo, ele queria sentar com            

os amigos para assistir filme e comer sem pressa, mas tinha           

receio de sugerir a Écio uma mudança de planos, já que o            



ritual repetido ao menos uma vez por semana — há várias           

semanas — era a prioridade da noite.  

E nada tinha mudado. 

Óbvio que Guido tinha problemas dos quais queria se livrar.          

Se o inferno existia, todos os anos sobrevivendo à realidade          

fizeram parte do “Preparatório Extremista Pra Quem Vai        

Continuar Se Fodendo Após a Morte” . Só que acima de          

sonhar com uma vida melhor através da magia, queria         

aproveitar pequenos prazeres como o macarrão instantâneo ao        

lado dos amigos, pois era tudo que jovens de vinte anos como            

eles teriam de bom dali pra frente. 

Desde que Écio colocou na cabeça que a solução para o trio            

seria encontrar um jeito definitivo de fazer as práticas sutis          

darem mais certo, Guido perdeu o direito de se dar por           

satisfeito.  

Porque as práticas davam certo, e até as manifestações         

maiores e concretas acontecerem seria questão de tempo, de         

aprendizado insistente e paciência para Écio — atributos que         

vazavam de Guido feito chorume pingando de um saco de lixo           

furado. 

O garoto de cabelos azuis esquecia de dias como o que foi            

com Écio comprar o caldeirão do amigo. Na hora de pagar, o            



preço foi quatro reais e vinte centavos mais caro do que Écio            

conferiu na semana anterior. 

O amigo com brinco de cruz tinha apenas sessenta reais e           

uma passagem de ônibus de volta para casa, mas decidiu          

checar a carteira mesmo assim, para não passar ainda mais          

vergonha na frente da vendedora — pois já era suficiente a           

maneira com que as pessoas crucificavam os bichos-papões de         

preto num dia de verão. 

Feito mágica, da inexistência da carteira sem utilidade, duas         

notas de dois e duas moedas de dez saltaram na mão de Écio,             

que levou o caldeirão para casa em êxtase. Foi uma das           

confirmações que precisaram para acreditar que magia era a         

vontade mais potente do ser humano canalizada através de         

ritos para gerar efeitos necessários. 

Vontade com “V” maiúsculo. 

Daí o objetivo que Écio traçou foi de buscar uma forma de            

potencializar o poder que eles já tinham a ponto de não           

precisarem de rituais ou objetos, capazes de dobrarem a         

realidade com as intenções do jeito que Aleister Crowley e          

Franz Bardon fizeram não muito antes deles existirem. 

Entretanto, mesmo com tudo que presenciou na companhia        

dos amigos e até com a família evangélica num episódio          



perturbador do passado, o cérebro de Guido não se permitia          

acreditar por inteiro no sobrenatural. Se não fosse pela fé que           

tinha em Écio, Guido teria largado a magia há tempos. E teria            

voltado. E depois largado de novo, para voltar outra vez. Tudo           

em crises de “acredito sem acreditar”. 

Na soma final entre recuperar o tempo perdido na escola, se           

formar, receber alguma herança ou trabalhar para escalar uma         

hierarquia social coibidora de cabelos pintados e finalmente        

viver com algum conforto, a magia era a maior aposta que ele            

tinha para virar a mesa e, pelo menos uma vez, dizer que            

ganhou.  

Ao passo que Guido terminou de servir as refeições         

encaracoladas, Thaísa e Écio terminaram o que precisava ser         

feito no quarto e encontraram o chef. Comeram sentados na          

única mobília da sala: a mesa retangular de mogno com tampo           

de vidro e quatro cadeiras dada pelos patrões da mãe. 

Écio não era fã de comer antes de sondar o oculto,           

preferindo deixar para repôr energias depois, mas a        

antecipação embaralhou os métodos. Sentia que dessa vez os         

resultados seriam claros. 

— Decidi usar meu sangue — antes que Guido e Thaísa           

pudessem formular retóricas para saber o porquê, Écio se         



adiantou: — Estou estudando o uso de sangue e sêmen nas           

práticas ritualísticas e ambos são potencializadores por       

gerarem e manterem vida. A quantidade de energia necessária         

para transmutar química é altíssima, então sêmen, orgasmo e         

sangue, são maneiras efetivas de aumentar poder. É por isso          

que rituais de sacrifício, além do contexto cultural de         

oferendas, são tão poderosos. Existem boatos de que Crowley         

ficou e deixou pessoas loucas pelas energias caóticas que         

gerou durante transas ritualísticas com gente de todo tipo.         

Pensei em usar meu sangue para fortalecer nossos resultados e          

ver qual é — e garfou o miojo como se tivesse explicado            

como a água evaporava às nuvens e fazia chover. 

— Não tem consequências? Li num dos livros que me          

emprestou que queimar partes do corpo pode fazer mal —          

Thaísa ficou interessada, ainda que o tema fosse macabro para          

ela.  

— No caso do livro era um garoto queimando o próprio           

cabelo num ritual de exorcismo da casa, querendo criar         

vínculos astrais com o local. Foi burro de ignorar que a chama            

da vela queimava para desconstruir energia, não criar        

vínculos. Ao colocar um pedaço dele no fogo, ele se atacou. O            

livro explica isso, você não leu? 



— A gente pede poder no ritual, certo? — Guido questionou           

em cima da retórica. — Se usarmos seu sangue, o poder não            

vai todo para você? 

— A gente pede para encontrar poder, então se o poder           

chegar perto de mim, estará consequentemente perto de nós.         

Podem usar o sangue de vocês, não estou proibindo. Só          

imaginei que não fossem querer. 

— Não, confio em você — Thaísa limpou a boca com a            

mão. 

— Eu também confio. Não estou pronto — Guido delatou,          

tímido. 

Écio não deixou de concordar que os dois estavam longe de           

prontos. Thaísa e Guido eram os únicos amigos que ele tinha,           

talvez as únicas pessoas no mundo parecidas com ele. O que           

conquistasse, dividiria com ambos, pois entraram juntos       

nessa. 

Assim como as feiticeiras do passado, as três bruxinhas         

eram irmãs. Família. 

 



III 
 

Rainy Mood , o site imitando o som de tempestade para          

fingir que o calor da primavera não os atormentava, trovejou          

das caixinhas estéreo conectadas ao computador. As velas        

pretas e brancas os cercavam acesas quando Guido apagou a          

luz e se ajoelhou na frente dos amigos na função de terceira            

ponta do triângulo. 

O primeiro passo consistiu em criar o círculo de proteção e           

expansão que bloquearia energias nocivas e expandiria a        

Vontade para além do plano físico enquanto incensos de cravo          

geravam o clima ideal para que as intenções se manifestassem          

livres interferências. Se levantaram, fecharam os olhos,       

inspiraram e expiraram profundamente e deixaram que Écio        

começasse: 

— Salve as Torres de Vigia do norte! Rei Ghob dos           

elementais da terra! Com o poder da concretização, que         

nossos desejos se realizem no plano em que habitamos!         

Contamos com a presença e proteção de vocês! 

— Que assim seja! — disseram os três, em uníssono. 



— Salve as Torres de Vigia do leste — Thaísa tomou frente:            

— Rei Paralda dos elementais do ar! Que o poder do intelecto            

nos permita filtrar pensamentos e transformá-los em fumaça!        

Que sejam levados ao topo e retornem à terra como pedimos! 

— Que assim seja! — clamaram mais uma vez. 

— Salve as Torres de Vigia do sul e Rei Djinn das            

salamandras! Que nossa Vontade se intensifique como o fogo         

eterno da magia, que clareie os caminhos e transmute os          

obstáculos ao nosso favor! 

— Que assim seja! — completaram, depois de Guido         

terminar. 

— Salve as Torres de Vigia do oeste, Rainha Necksa das           

ondinas! Que o poder da água e intuição nos ajude a ouvir o             

que nossas Vontades têm a dizer! 

— Que assim seja! — disseram pela última vez, quando          

Écio deixou de falar para começar de novo: 

— O círculo oblitera os limites do mundo físico para que           

nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que caminham        

entre as dimensões! Vocês são os quatro elementos da matéria          

e nós somos o espírito! Juntos, elevaremos nossos desejos e os           

faremos reais! 



O momento de silêncio veio depois, diferente para cada um,          

comum aos três: para Guido, a excitação arrepiava como se          

estivesse num suéter de esponjas de aço. As pernas de Thaísa           

sempre tremiam quando o círculo era aberto, mas nessa noite          

balançaram exageradamente. De olhos fechados, foi como se        

Écio visse quatro colossos os cercando sem oprimi-los, a         

mesma sensação de estar no Centro da Cidade, rodeados por          

prédios que poderiam cair sobre eles, mas com a certeza          

matemática de que estavam seguros. 

— Sentiram isso? — Guido indagou e Thaísa concordou,         

abrindo os olhos. 

— Estamos mais sensíveis — Écio sentou no chão. 

— Ou não sabíamos como chamá-los antes — Guido disse,          

seguindo os amigos ao piso frio, apertando os olhos para          

examinar ao redor. — É como se tivesse uma neblina... As           

velas parecem embaçadas. 

— São eles, estão nos ouvindo. Como alguém pode viver          

sem isso? — após esfregar as palmas no rosto quente, Écio           

suspirou e voltou a se concentrar: — Vamos focar, não estou           

me aguentando! 

Thaísa sorriu sem querer. Assistir Écio entusiasmado a        

tornava confiante. Estavam captando a energia ao redor, não         



estavam loucos! Pelo menos era o que repetia para si, pois           

sem visão clara, sem que um espírito aparecesse na frente          

dela, Thaísa sempre teria um pé atrás. 

— Prontos? — Écio perguntou rapidamente. Com a        

confirmação das cabeças, segurou a adaga ritual e abriu um          

fio de sangue nas costas da mão esquerda antes que Thaísa           

perguntasse se ele realmente faria aquilo. 

Segundo estudiosos, a “faca ritual” não deveria verter        

sangue, mas Écio não era um molequinho imitando Harry         

Potter numa versão gore dos livros. Era um adulto de vinte           

anos que investiu vinte e quatro meses destrinchando o         

ocultismo. Se sentia confiante no que fazia de uma maneira          

que nunca sentiu nas provas do colégio. 

Ele um magista — e estava cada vez melhor nisso.  

As gotas de anemia no sangue de Écio caíram na taça que            

Guido encheu com vinho vagabundo. O magrelo de cabelo         

azul e rosto ossudo fez questão de pontuar: 

— Isso é nojento. 

— Você já meteu a boca em lugares piores — Écio foi            

franco. 

Juntos acenderam incensos de lavanda e passearam as mãos         

na fumaça, trocando energias, emanando desejos, afirmando       



Vontades. Uniram as mãos, fecharam os olhos e deixaram que          

Écio continuasse o ritual: 

— Filhos da noite! Gladiadores do dia! Domamos o Leão          

como a Virgem à beira do rio! O Poder é propriedade de nossa             

consciência! Os Antigos ouvem nosso uivo do passado, do         

presente e futuro! Do que fomos ao que merecemos ser, nos           

traga e nos leve ao Poder! 

Écio levantou a taça: 

— Esse é meu! Sou eu! Venha a mim, Poder; e venha com             

urgência! — e o primeiro gole foi dele. 

O vinho continuou com gosto de vinho quando Thaísa         

pegou a taça depois de Guido e tomou o restante. Era muito            

estranho para ela tomar sangue numa taça falsificada e num          

ritual de magia, mas Écio estava certo: já tinham feito pior. 

Depois que agradeceram cada elemental no sentido       

anti-horário, dispersando o círculo de expansão para dormir,        

Guido sentiu a fé enfraquecer novamente. Não houve luzes         

piscando, chamas ganhando vida ou manifestações de um        

grande espírito que apertaria as mãos deles para dizer que o           

trato estava feito e que tudo iria mudar. 

Ele não sentiu nada ao beber da taça, nem o sabor           

enferrujado do machucado de Écio, e adormeceu melancólico        



por ter menos de cinco horas de sono, se perguntando se a            

feira valeria o incômodo de acordar cedo. 

Só que ao olhar para Écio nos olhos de gato preto, sedento            

por resultados, Guido quis se esforçar para mais uma chance.          

Só mais uma. 

Qualquer solução seria uma carapuça que vestiria bem nos         

três, de qualquer jeito. 

 

IV 
 

Mesmo com a insistência dos celulares despertando às treze,         

catorze e depois às quinze horas, os hereges não conseguiram          

levantar. Da cama, Écio nem lembrava de ter ouvido os          

alertas, enquanto Guido e Thaísa, ambos no tapete preto com          

cheiro de cachorro molhado restabelecido à posição pré-ritual,        

escolheram não reagir. 

Quase às quatro da tarde conseguiram vencer a lombeira e se           

arrumaram às pressas, trocando as roupas pretas por outras         

pretas e partindo para caçar a primeira van que surgisse na           



direção de Santa Cruz. Tiveram sorte: esperaram apenas oito         

minutos e pegaram um transporte vazio. 

Da mesma maneira que a vergonha ficava evidente quando         

humilhados na rua, a felicidade de existirem sozinhos brilhava         

acentuadamente neles, como se cristais miudinhos brotassem       

dos poros heréticos. 

No Largo do Bodegão, a feira de religiões alternativas não          

parecia mais do que um monte de sebos sem público          

enfileirados na encolhida praça de pedra. Talvez por terem         

chegado a trinta minutos do fim, talvez por nada em Santa           

Cruz ser alternativo, estava fatalmente entediante.  

— Preciso de cigarro — Guido puxou do maço o terceiro           

desde que acordou. Thaísa o imitou. 

— Não vai querer? — ele perguntou para Écio, atravessando          

a rua. Écio negou, sem tirar os olhos das claustrofóbicas          

tendas. 

Ele esteve em todas as livrarias que conhecia: das         

bibliotecas do Centro às comunitárias de Bangu, e apesar de          

todo dinheiro gasto com obras que compunham o ótimo         

bibliocanto do quarto, nunca achou o que nem ele sabia que           

procurava. Acreditava que ao bater o olho na resposta,         

reconheceria a solução. 



No primeiro par de vendinhas do túnel, cristais, filtros dos          

sonhos, velas coloridas, candelabros e instrumentos mágicos       

foram pendurados em exagero para nenhum comprador.       

Ambas eram guardadas por senhoras com excesso de        

maquiagem liquidificando por dentro das rugas e desenhando        

raízes em tons mais claros que o da pele. Nenhuma sorria, já            

que o sol no fim da tarde incidiu nas coberturas de plástico            

para transformar proteção em estufa. 

Écio se virou para os amigos: 

— Nosso objetivo é caçar livros antigos. Não sei qual é a            

barraca que vende raridades, então vamos nos separar. Eu         

pego as daqui e vocês as do meio e fim do corredor. 

Guido seguiu imediatamente com Thaísa até a metade da         

feira. Depois que ela parou para investigar as barracas no          

perímetro definido como “meio” por Écio, Guido continuou        

sozinho até estacionar na única barraca sem vendedor, oposta         

de onde Écio caçava respostas. 

Diferente das lojinhas de cacarecos no início da feira, as que           

vendiam livros não penduravam coisas na fronte, mantendo o         

espaço desobstruído para as mais coloridas capas pularem na         

cara de Guido: antigas edições da revista “Wicca” e         

almanaques lunares internacionais entre lombadas pálidas de       



Eliphas Levi, Dion Fortune e Helena Blavatsky, “Animal        

Totem”, “Conjurando Salamandras”, “Enochiano: O Alfabeto      

dos Anjos” e “O livro de capa preta de São Cipriano” foram            

alguns dos títulos que imploraram para serem roubados, já que          

o vendedor não estava por perto. 

Para não parecer suspeito só de pensar em cometer o crime,           

Guido virou para a banca de trás e lançou uma pergunta ao            

senhor de barba grisalha: 

— Sabe onde está o dono daqui? 

O Gandalf cachaceiro se ofendeu profundamente ao ser        

questionado sobre a concorrência quando ele também vendia        

ótimos livros e deu de ombros, mantendo os olhos irritados          

distantes do veadinho de cabelo azul. 

— Procurando alguma coisa? — a voz calma e distendida          

veio da banca outrora vazia, instantaneamente ocupada por        

um velho que surgiu do nada com as mãos cruzadas na           

barriga. 

Guido conteve um pulo escaldado e fez o que pôde para soar            

natural ao encarar o coroa pálido, engrossando a voz para          

dizer:  

— Quero os livros mais antigos que tiver. 



— O que espera encontrar em livros antigos? — o velho não            

se moveu. 

— Algo específico. Estamos com dinheiro — Guido se         

defendeu como se o cara tivesse lido os pensamentos dele.          

Cada mercadinho de Sepetiba sabia da fama dos três, de          

cigarros desaparecendo do caixa e refrigerantes abertos na        

geladeira, aos pacotes de biscoitos com pedras dentro e cocôs          

de cachorro em potes de sorvete. 

— Veio com amigos? Os de preto? — de onde o velho            

estava era impossível ver Thaísa e Écio, pois a lona fechava as            

laterais da cabine dele; e , de novo, ele não se mexeu. 

A pergunta irritou Guido, que escornou: 

— Olha, vim comprar os seus livros. Teria como         

procurá-los, por favor? 

— Um minutinho, me desculpe. Fui pegar um lanche — um           

homem negro, de dreads extensos e com as mãos ocupadas          

por um cachorro-quente afogado em mostarda, entrou       

sorrindo pela abertura por onde Guido pretendia fugir depois         

de furtar os livros e passou por baixo do balcão de plástico            

onde as obras estavam apoiadas, ocupando a cabine vazia         

onde o velho pálido estava há milissegundos!  



O esquisitão desapareceu no ar como se não tivesse existido          

e Guido soube o que isso significava. Justamente por saber foi           

que os olhos dele se encheram d’água e o coração de fumante            

arfou com disforia. 

— Alô-ôu? Posso ajudar? — o homem de dreads perguntou,          

doido para abocanhar o cachorro-quente, mas se predispôs a         

atender o cliente e compensar as baixas vendas do dia.  

Guido estava preso na própria cabeça, digerindo o que         

aconteceu. Não foi a primeira vez, não seria a última, mas eles            

terem  conversado  assustou Guido para além do infinito.  

— Menino? Tá tudo bem com você? — o cara perguntou de            

novo, mas Guido o ignorou sem ouvir nada, saindo da feira           

pela brecha por onde o senhor entrou. 

Sentando sobre a bundinha murcha num banco de concreto         

do largo, acendeu um cigarro para cessar a tremedeira.         

Debaixo do sol de setenta graus, Guido bateu queixo como se           

estivesse congelando no Alasca. 

Só porque viu um espírito. 

 



V 
 

— Esperei a semana toda para conhecer sua loja — Écio           

folheou um grosso volume sobre Cabala Draconiana       

prestando atenção nas páginas e na fala simultaneamente. O         

homem que o atendeu passava dos cinquenta anos e era mais           

gordo, limpo e carismático do que Écio imaginou. 

— Fui colecionador. Estou me desfazendo das obras da         

maneira correta, rodando o Brasil parar tirar um dinheirinho e          

ter mais o que fazer além de pagar contas e remédios… Mas            

diga: que livro você está procurando? 

— Quero os livros que ninguém quis. Quanto mais antigos,          

melhor, eu acho. 

— “Acha”? — o homem sorriu para Écio, que não retribuiu           

o gesto. — Eu não trouxe livros raros. Não achei que alguém            

aqui pagaria o que cobro por eles. 

— Eu compraria. Guardei dinheiro para isso porque te         

conheci num fórum da internet com plena noção de que não           

sairia barato — Écio lamentou, magoado. 



— Me desculpa, não imaginei… Amanhã viajarei para o         

Uruguai para trabalhar como conselheiro durante alguns       

meses com historiadores e arqueólogos brasileiros, então não        

tenho como oferecer minha casa em Madureira para que você          

visite e compre direto de lá. Peço desculpas, de coração — o            

homem se justificou. 

Écio pegou outros exemplares para folhear e o silêncio os          

assolou. Ele estudou Thaísa no meio da feira, conversando         

com uma vendedora, e verificou Guido com os olhos,         

mirando-o no instante em que o cabelo azul desapareceu numa          

abertura da lona que levava para o lado de fora. 

O primeiro impulso de Écio foi largar o que estava fazendo           

para checar a atitude estranha do companheiro, mas o         

vendedor voltou a falar: 

— Você parece um garoto sensível e esperto, mas está          

procurando algo específico, que nem traduziu para o cérebro         

ainda. Talvez sua descoberta não esteja nos livros. 

— O que quer dizer? — Écio o observou mexer numa bolsa            

grande, revirando a bagunça até puxar um livro com no          

máximo duzentas páginas, de capa branca e tipografia preta de          

máquina de escrever como título. 



— Livros dificilmente entregarão fórmulas completas,      

ninguém ensina segredos assim. O que você precisa é atitude          

para fazer o necessário, escalar a montanha. A recompensa         

vem do sacrifício — e entregou “Manifesto Sobre        

Necromancia Branca” para o garoto com brinco de cruz. 

— Tá me falando para buscar respostas com espíritos? —          

Écio se referiu ao título “necromancia”, divinação de contato         

com os mortos. Já leu sobre o tema. 

— Não posso te falar o que fazer. Estou apenas oferecendo           

uma opção de leitura. Sabe quantos livros vendi hoje? Cinco.          

Tô aqui desde nove da manhã e só vendi cinco livros. Leve            

esse, ganhe um bom desconto, e permita que eu volte para           

casa com mais dez reais no bolso. 

Écio gostou do velho que o tratou tão bem, só que não            

deixou de ironizar o preço, puxando a nota de dez da carteira            

sem enrolação: 

— Dez reais é desconto? 

— Para um livro que está fora de circulação há vinte e dois             

anos, é sim — o senhor pôs a obra numa sacola de mercado             

fedendo a pano úmido de pia e esticou para Écio, recebendo           

os dez reais sem deixar de acrescentar: — Vejo garotos como           

você o tempo todo, com olhos pintados e pentagramas nas          



camisetas, mas você é o primeiro a olhar esses livros como se            

fossem comida. Você vai achar o que procura. 

Écio não soube o que responder e continuou encarando o          

homem sem respirar. Timidamente, se despediu com um        

aceno de cabeça e caminhou até Thaísa quando o vendedor          

voltou a guardar as preciosidades de papel para encerrar a          

feira, como outros estandes faziam. 

— Achou? — Thaísa perguntou para Écio quando ele se          

aproximou com a sacola, voltando a falar com a cigana de           

cabelos falsamente ruivos e olhos de peixe saltados,        

entregando a nota de vinte que o amigo deu para ela quando            

saíram de casa: — Vou levar três desse — Thaísa se referia            

aos anéis de hematita. 

— Não achei o que esperava, mas achei algo. O que houve            

com o Guido?  

— Parece que teve a mesma sorte que a gente — Thaísa            

brincou, pegando os anéis e cinco reais de troco da cigana,           

iniciando a caminhada com Écio para atravessar o resto da          

feira. Ela vestiu um anel, deu outro para Écio, e resumiu a            

pesquisa por livros: — Só tinha paradas sobre macumba e          

Wicca, ninguém sabe de nada. O que você comprou? 



Écio puxou o livro pelo topo, mostrando a capa simples, e           

guardou-o outra vez depois que Thaísa se expressou satisfeita.         

Ele explicou o título: 

— É a prática que permite acessar o mundo dos mortos,           

conversar com espíritos e tal. 

— “E tal” — Thaísa repetiu em voz alta, admirando a           

naturalidade do amigo ao lidar com esquisitices. 

Passaram pelo buraco na lona e assim que sentiu a menor           

brisa de ar livre, Thaísa acendeu um cigarro e tentou          

confessar, trafegando na direção de Guido: 

— Às vezes te invejo, Écio. Você é tão resiliente e faz com             

que — Thaísa foi interrompida pelo que pareceu ser uma          

saraivada de tiros. As poucas pessoas nas ruas ao redor do           

largo, nos bares e lojas, viraram as faces para a estrada de            

onde tanto barulho saía. 

— PORRA DE MOTOS! — Thaísa gritou de raiva pelo          

susto que tomou quando, junto com o resto dos curiosos,          

encontrou em cinco motocicletas clássicas o ronco de dez         

cérberos perniciosos.  

A filarmônica de válvulas exaustoras foi acompanhada pela        

atenção das pessoas até as motocicletas furiosas estacionarem        

na frente da feira. Na ponta oposta do túnel de lonas, os            



motoqueiros fizeram algazarra imatura e desnecessária, se       

xingaram por nomes estranhos e gargalharam como a graça de          

todos os circos estivesse nas vozes deles, não nas piadas. 

— Tudo bem? — Écio perguntou para Guido, ignorando os          

farofeiros. O amigo manteve os olhos no chão. 

— Isso é seu — Thaísa entregou o último anel de hematita            

para Guido, que pareceu encontrar nos motoqueiros       

recém-chegados uma saída de emergência para a pergunta de         

Écio: 

— Quem são eles? — mantendo a vista fixa nos caras das            

motos, Guido colocou o anel. 

Os punks entraram na feira se batendo e rindo feito hienas           

dentro das jaquetas de couro. O de bandana vermelha e o com            

cabelos compridos de causar inveja em qualquer fã de         

Metallica , encararam os hereges com frieza, sem disfarçar a         

curiosidade. 

Não era todo dia que criaturas tão exóticas se cruzavam no           

centro de Santa Cruz. 

Écio se pôs na frente dos amigos, vigilante ao grupo de           

motociclistas finalizando a dramática entrada na feira, e antes         

de virar para Guido e Thaísa trocou um incisivo olhar com o            

garoto pardo e de corte undercut amarelo. Cortando a risada          



misteriosa e sedutora do novo rebelde dando as costas para          

ele, Écio dividiu uma ideia com os comparsas: 

— Vamos beber — e trouxe a garrafa com vodca coletada           

do quiosque na madrugada anterior para fora da bolsa de          

Guido. 

Com o dinheiro que sobrou dos livros que não compraram,          

adquiriram uma garrafa de vodca vagabunda e dois litros de          

refrigerante para misturar, pois se sentiam merecedores de        

entorpecimento. 

Encher metade do copo plástico com o que parecia água e           

completar com a escuridão gasosa era um ode dos hereges aos           

deuses da juventude perdida. Se embebedando na mesma        

velocidade com que enveredavam nas ruas, chegaram na praça         

onde se conheceram quando curtiam o recreio estendido com         

garotos mais velhos da escola quando só conheciam Slayer e          

Linkin Park. 

Um a um, os mais velhos cortaram os cabelos compridos em           

topetes, deixaram de pular o muro do colégio e de beberem na            

quadra para levantar pesos na academia, e abandonaram as         

roupas pretas para doação. Para Écio, Guido e Thaísa, usar          

preto era mais que uma “fase”. Por simbologia mística, preto          

era o isolante energético universal; e no mundo em que          



viviam, quanto mais fechados, melhor para a saúde que         

definharia se continuassem expostos a quem os renegava. 

— Caralho, olha — Guido apontou para o outro lado da           

quadra. — São os motoqueiros da feira. Como chegaram sem          

fazer barulho? 

Os cinco, perto das motos estacionadas debaixo da        

amendoeira imponente, regavam as jaquetas com garrafas de        

uísque que passavam de mão em mão, de boca em boca. Os            

goles eram cheios e ininterruptos, de quem queria se estragar. 

Écio puxou um cigarro do maço e acendeu quando Thaísa          

fez o favor de segurar o terceiro copo descartável dele, quase           

vazio. 

— Eles são estranhos. Vai dar merda se a gente ficar aqui —             

Thaísa disse, devolvendo o copo para Écio, que sugou         

fumaça. 

— Acha que tô preocupado? Tô me fodendo — ele          

esbaforiu. 

Ela fechou os olhos e inalou a fumaça dos meninos como           

fumante passiva assumida, aguentando o máximo que podia        

antes de acender um também, resgatando o que estava prestes          

a desabafar com Écio quando saíram da feira para encontrar          

Guido: 



— Fiquei decepcionada com a feira, mas senti inveja         

quando te olhei, porque às vezes duvido do que a gente pode            

fazer. Vou acender um, tá foda ficar do lado de vocês — ela             

acendeu um cigarro doado por Guido, tragou, piscou rápido e          

retomou: — Igual a ontem no Ritual de Poder. Fiquei          

insegura, achando que não ia dar em nada, mas ouvi tanta           

convicção no seu jeito de falar que acreditei de novo. Invejo           

sua capacidade de acreditar quando nada parece real. 

Écio ouviu o desabafo encantado com a frieza das motos          

estacionadas na sombra lateral oposta da quadra. Assim como         

a fé de Guido era questionável, Thaísa cultivava a prática de           

duvidar das coisas erradas. Écio não compreendia por quê. 

— Guido, conta de novo a história da sua família em           

Araruama? — Écio pediu. 

— Bem… Acho que eu tinha oito anos quando minha          

família foi para a casa de uma tia em Araruama. Enquanto as            

meninas tomavam banho de mangueira até a piscina ficar         

limpa, os homens faziam faxina. Lembro do meu pai falando          

que quando foi na casa vazia do caseiro para pegar vassouras,           

se sentiu observado, tonto, a temperatura baixou e ele achou          

que teria um ataque do coração ou derrame cerebral, sei lá…           

Ele ficou deprimido no dia seguinte e todo mundo veio falar           



que era coisa de exu ou fantasma zombeteiro. Na época todos           

eram umbandistas, então achavam que sabiam de alguma        

coisa. 

Guido bebeu metade do terceiro copo de uma vez e,           

voltando à história, preparou outra mistura forte:  

— Quando a gente voltou da pizzaria — ele bebeu e           

continuou: — não lembro por que, mas deitei na cama com           

meus pais. Acho que eles tinham brigado. Do nada minha mãe           

acordou chorando e pediu pro meu pai me levar para baixo,           

pois tinha uma menina assustadora na porta. Quando olhamos,         

era uma garota suja, parecia misturada com sombra, sabe?         

Com a cara estranha, toda errada, não parecia humana. Sei lá           

que porra era aquela… Os cachorros dos vizinhos não         

pararam de latir e tivemos de sair pela janela, acordando a           

família toda porque a garota ficou na porta olhando pra gente.           

Quando meus parentes entraram pra ver, sentiram o ambiente         

“pesado” e minha tia disse ter visto a garota perto da piscina,            

não na porta. Viemos pro Rio na mesma madrugada sem soltar           

um pio sobre o fenômeno. Metade da família virou evangélica          

depois disso, incluindo meus pais. Foi o início do meu          

inferno. 



— Como é que você tem coragem de duvidar que o sutil            

existe, seu merda? — Écio encontrou o momento perfeito para          

pregar as próprias crenças: — O que te faz achar que essa            

experiência com sua família não foi real? Não foi a última           

você vez que viu coisas que não pode explicar, né? 

Écio subiu na mesa de xadrez com as botas de combate de            

solado mais grosso que o próprio pulso, virou o copo na           

garganta e apontou na cara dos amigos pausadamente,        

sussurrando: 

— Eu acredito porque vejo provas em vez de achar que foi            

maluquice. Foi um momento onde o véu na casa pendeu e o            

outro lado ficou visível! Coisas assim aconteceram com a         

gente! Não lembram quando fizemos ventar nas direções que         

pedimos? E que choveu do jeito que a gente queria num calor            

de quarenta graus? Vai achar que foi coincidência? Logo         

depois de termos pedido para ser assim? 

O menino com brinco de cruz deu o púlpito para que os            

hereges comentassem, mas como não o fizeram, Écio tomou         

uma dose pura de vodca e pulou ao banco, deixando cair o            

cigarro na areia. 

— A questão é que não tenho mais nada para acreditar. Não            

tenho perspectiva de futuro, desisti do colégio, não tenho         



como trabalhar a não ser servindo de escravo para alguém…          

— ele enfiou o cigarro de volta nos beiços e fez uma pausa             

espontânea, sentindo o peso do que estava dizendo. Depois         

concluiu: — Se eu não tiver magia, é melhor que eu esteja            

morto. 

— Talvez você morra agora — Thaísa apontou para os          

garotos com cara de problema que atravessavam a quadra         

vindo claramente na direção dos hereges, tarde demais para         

pensar numa reação. 

— O que compraram na feirinha? — o moleque de pele           

avelã e undercut amarelo pegou o saco preto na mesa do trio            

sem pedir permissão e manuseou o livro como se fosse dele:           

— Necromancia? — indagou com as sobrancelhas arqueadas,        

imitando admiração. O sarcasmo captado pelas hienas fez com         

que gargalhassem alto. 

— Que merda vocês querem? — os olhos pretos e          

estressados de Écio esfaquearam o moleque de cabelo tingido,         

que passou o livro para as mãos de outro rapaz, de pele            

marrom, jaqueta amarela e sobrancelhas grossas.  

— Qual seu nome? — o cara mais forte e espadaúdo, de            

bandana vermelha com estampa adamascada e pele sem cor,         

perguntou para Thaísa. Ele lembrava um soldado russo no         



desfile de orgulho nacional ou qualquer merda do tipo, com          

correntes gingando na jaqueta esfarelenta e nas botas de         

policial.  

— Vamos embora — Guido levantou, cortando as conversas         

ao puxar de volta o livro que passava pela análise das mãos            

recheadas de anéis do motoqueiro de cabelos lisos que         

escorriam até o umbigo, tão pretos e sujos que não refletiam a            

luz solar agonizando no horizonte, tapada por casas coloniais         

e históricas. 

— Viemos saber se querem beber com a gente. Não          

queremos briga — o de undercut disse, sorrindo com malícia          

sincera. Divertida. 

— Por que o interesse? — Guido retrucou. Os cinco           

motoqueiros riram antissocialmente alto. Não era forçado,       

como Guido pensou anteriormente. Era o jeito deles, dos         

animais de piercings e olheiras almofadadas. 

— Não roubaremos vocês, relaxa — o de cabelos amarelos          

apoiou as mãos nos ombros de Guido, forçando-o a sentar          

novamente. 

Se isso tivesse acontecido no pátio da escola há alguns anos,           

o menino de cabelos azuis teria sentado e ficado quietinho          

esperando a zoação terminar, rezando para não tomar porradas         



dos valentões por ser gay. Só que Guido prometeu para ele           

mesmo que jamais seria oprimido por babacas de novo, não          

importando se morreria buscando liberdade. Então ele, depois        

de um profundo e rápido resgate de fôlego, levantou e se           

sacudiu das mãos do falastrão, içando o ultimato: 

— Não me toca. 

Écio olhou para o amigo e foi capturado pela mirada do           

jovem adulto que tentou segurar Guido; o líder dos motocas.          

Encaixando centenas de associações coincidentes, Écio se deu        

conta do que estava acontecendo: algo ótimo. 

— Para onde vocês vão? — Écio perguntou ao quinteto. 

— Tá maluco?! A gente nem conhece esses caras! — Guido           

bradou baixo ao parceiro. 

— O que eles podem fazem com a gente? Estuprar? Matar?           

Olha para eles! — Écio entregou a garrafa de vodca na mão            

de Thaísa, subiu na mesa para olhar cada um dos cinco jovens            

enjaquetados e pulou na frente do fortão de bandana para          

dizer: — Vão em frente, porque não tenho porra nenhuma a           

perder. Mas se estiverem atrás de diversão, se for real, espero           

que tenham bebidas sobrando, porque vou com vocês.  



— Não só bebidas — outro motoqueiro falou, o mais alto e            

magro com uma mancha escura parecendo sangue seco na         

borda da narina esquerda. 

— Nem todo mundo tem sua vontade de morrer, Écio —           

Guido arremessou o livro ao amigo bêbado, que não teve          

reflexo para segurá-lo antes que tocasse o chão. 

— Então volta para sua rotina e continue aceitando todo lixo           

que jogam em você como se não existisse saída! 

— Desculpa interromper a discussão de vocês, mas estamos         

com pressa — o líder dos motoqueiros segurou Écio pelo          

ombro e dividiu o olhar entre ele e Guido. — Quem vem? 

— Em qual moto eu subo? — Écio iria aonde fossem. 

— Vamos lá — Thaísa levantou, levando a garrafa. 

— Você vai com eles?! — Guido indagou. 

— Écio está certo, Guido. Nossa vida é uma merda, não           

temos nada a perder. Prefiro correr risco na garupa deles do           

que pegar aquela van cheia de fodidos de volta para casa. 

Quando Guido deu por si, Écio e Thaísa estavam de costas           

por dentro da quadra, caminhando até as motos no outro lado.           

O garoto de cabelo amarelo continuou ao lado de Guido          

apenas para pedir um favor antes de seguir com o grupo: 

— Posso levar o refrigerante? 



Transbordando ódio e inspiração pelo que os amigos        

disseram e fizeram, Guido escolheu: 

— Não — e pegou a garrafa de dois litros pela metade: —             

Eu vou com vocês. 

Pelas costas do garoto o motoqueiro riu como se soubesse o           

final do drama. Ele e os quatro companheiros tinham         

procurado as três crianças góticas por um bom tempo; gente          

como eles, dispostos a se autodestruírem por qualquer        

sensação de estarem vivos. Eram todos iguais, pequenos        

hereges subindo em motocicletas dos anos sessenta, rasgando        

o peito da noite com motores barulhentos e risadas de          

escárnio. O pior insulto à felicidade geral da Nação. 

Depois das ruas com casas que nunca mudariam de número,          

pegaram autoestradas tão desertas quanto as próprias almas        

desesperadas por compreensão. Até os postes deixaram de        

aparecer, ocultando trechos do asfalto iluminados unicamente       

pelos faróis desgovernados dos motoqueiros que não tiveram        

receio de correr. 

Era claro que Guido estava arrependido. Para não parecer         

mais idiota do que foi ao se comportar como o chato do trio,             

teve de fechar os olhos e, sem consciência, enterrar a cabeça           

nas largas costas do garoto de jaqueta amarela que gritava          



para o céu sem razão aparente para comemorar, igualzinho aos          

outros quatro. 

Thaísa se divertiu. Era tão insano estar bêbada na garupa de           

um gigante provavelmente tão bêbado quanto ela, que a alta          

velocidade e os pegas que os iconoclastas fizeram entre si          

mostraram que sim, tinha mesmo como a vida ser mais          

interessante — especialmente com o medo misturado. De        

forma inquestionável, sentia segurança no que estavam       

fazendo, de que podia confiar a própria vida sobre a moto. Foi            

aí que ela decidiu gritar com eles, ser a garota selvagem que            

todos esperavam que ela fosse para que pudessem chicoteá-la         

sem remorsos. 

Assistir Thaísa soltar as mãos e se entregar à velocidade          

com gritos de vitória fez com que Écio quisesse chorar. Era           

lindo, parecia fruto da magia! Foi quando ele quis saber: 

— Qual seu nome? — gritou no ouvido do garoto de cabelos            

amarelo. 

— Claus! — o jovem gritou mais alto que os motores ou o             

vento nas orelhas sem capacete. 

Com a dúvida sanada, Écio também abriu os braços         

enquanto subiam um morro. Como Thaísa, ele não sabia o que           

estava fazendo, mas deveria fazer. Não se divertia assim há          



tempos; não se sentia em casa há tempos. E quase quarenta           

minutos depois, desceram por uma rua de pedras. 

As casas da curta e escondida praia eram lindas e altas,           

quase todas com as luzes apagadas. “Aluga-se” e “Vende-se”         

podiam ser lidos em quase todas as fachadas, com números de           

telefone e sites de imobiliárias. Tiveram de virar à esquerda na           

velocidade de um flash quando os faróis iluminaram o muro          

baixo que separava a rua dos trilhos enferrujados de uma          

ferrovia de minério. Mais à frente dava para ver a areia, assim            

como luzes dos navios, barcos e orlas distantes que se          

fundiam com o nada da noite. 

Diminuíram a velocidade para atravessar uma abertura no        

muro e passaram por cima dos trilhos, descendo pela areia          

como se fosse asfalto. Centenas de metros os separavam das          

residências quando estacionaram as motos debaixo de uma        

larga árvore na areia, com raízes formando bancos naturais e          

escondidos por trechos do matagal com caminho perfeito para         

o oceano e privacidade absoluta. 

— Onde estamos? — Thaísa desceu da moto com ajuda do           

grandalhão. Os sons calmos e baixos da natureza, como as          

ondas e os grilos, foram ignorados pelos tímpanos dela,         



temporariamente inoperantes pelos roncos das motos e gritos        

de expressão. 

— Praia Grande, Costa Verde do Rio — a voz de trovão do             

cara ameaçou conjurar tempestades. 

— Gostaram da viagem? — Claus riu para Écio, pegando a           

garrafa de vodca da mão dele, sorvendo goles sem careta. 

— Costumam fazer isso sempre? De onde vocês são? —          

Écio quis saber. 

— A gente mora onde quer, vivemos sobre essas motos —           

Claus deu tapinhas no banco da Harley-Davidson vintage e         

ordenou: — Acenda a fogueira, Isqueiro. 

O russo concordou. Claus sorveu outros goles, se        

aproximando de Guido e do motoqueiro de jaqueta amarela         

para perguntar: 

— Curtiu a viagem, Guido? 

— Vocês são malucos! A gente viu vocês beberem uísque na           

praça! Como não estão bêbados? — ele reclamou. 

— Ou estamos bêbados e você nem notou — o menino que            

deu carona para Guido o encarou pela primeira vez, depois          

passou a mão na face assustada do herege e pediu, sério e            

brincando ao mesmo tempo: — Para de ser chato, sei que           

gostou. Eu também gostei, minhas costas ficaram quentinhas        



com sua cabeleira azul ali. Não vou contar para ninguém que           

você tava arranjando desculpas pra sentir meu cheiro. 

— Eu não estava cheirando você! — Guido o empurrou,          

recuando. 

— Uma pena — o cara disse, parecendo fingir a decepção.           

— Meu nome é Voador. Se ficar com vontade de mais, é só             

chamar — e caminhou para a fogueira acesa, deixando Guido          

e Claus parados feito dois paus. 

— Vontade de quê? — Guido fingiu não entender e quis           

desafiar Voador à prova real. 

— De me cheirar ou foder — Voador disse tranquilo, indo           

sentar no tronco onde os outros se reuniram, trocando copos          

de vodca, uísque e refrigerante misturados com a galera. 

Guido ficou com o pé atrás antes de se enturmar. O medo            

era de que Voador soubesse que ele era gay e aquilo fosse um             

plano para espancá-lo. O local era propício para assassinatos,         

abduções, estupros e sacrifícios com despejos de presuntos no         

mar. Nenhum cuidado seria demais com os loucos de         

carteirinha. 

— Já que sabemos seus nomes, vocês têm direito de saber           

os nossos — os outros quatro concordaram com Claus, que foi           

a cada membro para introduzi-los. 



Começando pelo cara de cabelos compridos e olhos que só          

com a luz do fogo puderam ser identificados como verdes ou           

azuis através dos fios embaraçados e do nariz com a ponte           

aparentemente quebrada, ele apresentou: 

— Esse é Lúcifer. Estão vendo os anéis? — Lúcifer abriu as            

mãos entulhadas de anéis prateados com e sem pedras, com          

animais esculpidos e símbolos esotéricos, e Claus prosseguiu:        

— Custam uma fortuna, os brincos também, tudo bijuteria. 

— Bijuteria é o seu cu — Lúcifer deu um tapa na mão de              

Claus, que chocalhou. — Museus internacionais se matariam        

para recuperar essas peças históricas. Também tenho mania de         

enterrar tesouros que coleto nas viagens para que algum         

bastardo encontre e ache que se deu bem. 

— “Ache” que se deu bem? — Thaísa perguntou. 

— Eu amaldiçoo os tesouros. É como achar uma mina          

terrestre, só que sem explosões. 

— Mas com casas pegando fogo inexplicavelmente,       

carreiras que vão por água abaixo do dia pra noite, azar sem            

fim... — falou o mais alto, pausando o teco na grossa carreira            

de cocaína que cheirava com uma nota de vinte. 

— Já que se meteu — Claus foi ao cheirador, pegando a            

nota e apontando para o nariz do camarada: — Esse é Nariz            



Vermelho. Repararam que tá meio branquinho, até?       

Perguntem por quê. 

— Por quê? — Thaísa participou, interessada. 

— É por isso — Claus acertou um soco entre os olhos de             

Nariz Vermelho, que deu voltas no lugar segurando as narinas          

e gritando “filho da puta” enquanto os outros se         

escangalhavam de rir. Claus forçou Nariz Vermelho a tirar as          

mãos do nariz socado para expor os fios de sangue que           

desciam dos buracos na cartilagem inchada. — Ele cheira até          

sangrar, mas como começou as olimpíadas agora, tive de fazer          

o exemplo acontecer. 

— Veado — Nariz Vermelho riu, tascando um beijo de          

sangue na bochecha de Claus, que depois de manchado subiu          

nas costas do soldado quase albino com um pulo violento para           

limpar o rosto na jaqueta dele e nomeá-lo: 

— Este é Isqueiro, nosso piromaníaco inveterado. 

Caladão, Isqueiro olhou só para Thaísa na ausência das         

zoações ou conversas paralelas por pasmosos segundos, onde        

o grupo esperou que ele dissesse alguma coisa. Nada saiu          

dele, mas ainda assim Thaísa sentiu o corpo formigar em          

partes há muito desvalidas e nunca utilizadas. 



— Voador é nosso esportista radical — Claus pousou a mão           

na cabeça do menino que deu em cima de Guido. O novato            

acuado optou por afrontar a escuridão da floresta oposta ao          

mar do que fitar Voador polindo a expressão de quem          

conseguia o que queria. — Ele pratica voo livre toda vez que            

está a fim de morrer. Estou mentindo? 

— Nem um pouco — Voador aclarou, cerrando os olhos          

numa expressão anedótica que precedeu a dúvida: — Não vai          

falar de você, Claus? 

O de cabelos amarelos torceu os lábios agudos num soberbo          

riso, coçou a orelha pontuda contrabalanceada pelo alargador        

prateado e palestrou: 

— Sou um matador profissional de tédio — e arremessou          

para Thaísa um enroladinho amassado de maconha que tirou         

do bolso interno da jaqueta, ao dizer: — Damas primeiro —           

depois jogou outro na cara de Guido: — Cavalheiros também. 

— Acende aí, você que gosta de atear fogo nas coisas —            

sem jeito, Guido quis entregar o baseado para Isqueiro. Não          

queria perder o controle pois não sabia o que estava          

acontecendo. 

— Valeu, moleque, mas é seu ritual de iniciação — Isqueiro           

puxou um isqueiro dourado aparentemente do nada e girou a          



pedra com o dedão da espessura do pulso de Guido,          

incinerando oxigênio em fogo. Com olhar de general, Isqueiro         

disse para Guido no tom mais amigável que a voz grave e            

apocalíptica alcançou: — Acende. 

— Só fumo cigarro — Guido não cedeu. 

— Qual é — Isqueiro o pegou pelo braço e o afastou da             

fogueira lentamente, sem intimidá-lo. Guido entendeu que       

Isqueiro queria falar com ele em particular, mas não conseguia          

deixar de temer o tempo inteiro. Nos limites da floresta, o cara            

perguntou: — O que a gente fez que te deixou tão puto? 

Guido olhou nas íris de Isqueiro e por alguma razão se           

desarmou. Quis chorar e segurou o trêmulo lábio inferior com          

os dedos. Estava bêbado e sabia disso.  

— Sei lá — ele bagunçou os próprios cabelos azuis na           

tentativa de pensar com clareza, entretanto, estava mais        

confuso. Tinha um palpite ruim sobre a noite, que algo estava           

errado com aqueles caras, mas não soube os porquês de pensar           

assim. 

— Fuma, se diverte. Vou arranjar comida, se o problema for           

fome — Isqueiro queria cuidar de Guido, e notar o esforço do            

troglodita para desenvolver um diálogo fez com que Guido         



pensasse que assim como ele e os dois amigos, os          

motoqueiros poderiam ser assustadores só de fachada.  

— Acende isso, que se dane — desmoralizando a intuição          

só porque não podia explicá-la, Guido pegou o baseado da          

mão de Isqueiro e apoiou na boca, esperando fogo. Com um           

sorriso eviscerando o rosto grande, Isqueiro aproximou a        

chama no enrolado e o transfez num vaga-lume. 

Guido se arrependeu imediata e amargamente após puxar,        

prender e irritar o nariz com a fumaça seca da erva de aroma             

forte. A fumaça quente fez os olhos lacrimejarem e deu para           

sentir nas ourelas dos pulmões a queimação relaxante antes de          

soltar a fumaça para o céu exageradamente estrelado. Sabia         

que tinha de confiar nos instintos, mas faltava convicção.         

Faltava fé. 

Isqueiro tragou com o magrelo e devolveu o beck antes de           

voltar para a fogueira, dizendo: 

— Pode fumar, cheirar, beber, comer... É por conta da casa. 

— Por que estão sendo legais com a gente? — Guido sentiu            

o THC o desinibindo, tirando os pesos dos problemas que ele           

não precisava reputar. Se sentia melhor a cada segundo mas,          

de novo, quis chorar por uma fração desse tempo. O brado de            



Isqueiro o trouxe de volta do que pareceu ser um rápido           

pesadelo acordado: 

— Temos muitas drogas, cara. Muita bebida, comida e         

tempo para gastar. Senta e relaxa. 

Mas percebendo que Guido não relaxou tanto assim, passou         

um braço enorme por cima dele e apontou para Écio com a            

outra mão: 

— Olha teu amigo. Vê como ele observa Lúcifer falando?          

Repara nos olhos dele. 

Guido forçou a visão e não reparou em nada diferente do           

que já conhecia. Isqueiro ficou calado apenas admirando Écio         

e Guido não entendeu, buscando conclusão na pergunta: 

— O que tem ele? 

— Teu amigo não pisca — Isqueiro conclamou. Guido foi          

rasgado ao meio por um arrepio elétrico: — Ele analisa o           

tempo todo mas não deixa de aproveitar o que merece. Ele           

não tem medo de morrer porque está mais preocupado em          

achar um bom motivo para curtir o que tem do que dar            

atenção aos problemas. Nós somos um bom motivo para isso. 

— Sai, Isqueiro — Voador empurrou Isqueiro, afastando-o        

de Guido. Isqueiro devolveu um empurrão mais forte. 



Gargalhando após ser jogado para trás, Voador socou o         

estômago do grandão, que abaixou a cabeça ao segurar a dor           

na barriga. Aproveitando a abertura, Voador segurou o        

companheiro pela bandana e arremessou a cabeça dele contra         

o joelho, fazendo o sangue de Isqueiro respingar pela areia          

depois que o som de ossos trincando implodiu feito um tiro de            

ar comprimido. 

— Filho da puta — Isqueiro cuspiu dos dentes         

ensanguentados o líquido escorrendo do nariz quebrado. 

Do inacreditável nada, Voador e Isqueiro riram como se         

quebrar uns aos outros fosse brincadeira inofensiva da terceira         

série escolar regida por nazistas. Ficou difícil para Guido se          

manter apático na piscina de loucura e o cenho cumpriu o           

ofício de se amedrontar quando perigos sinalizavam iminência        

— tão útil e sutil quanto uma cãibra. 

— Eu cuido do moleque, Isqueiro. Rala daqui. 

Levantando o dedo médio com humor, Isqueiro voltou para         

a fogueira. Guido observou Thaísa perguntar ao gigante o que          

tinha acontecido com o nariz dele, e alguém fez piada sobre           

cocaína que levantou motejações ensurdecedoras. 



— Você quebrou o nariz do Isqueiro? — Guido tentou soar           

natural, mas a paranoia de quando fumava maconha tornou o          

caminho à normalidade intransponível. 

— Ele é grande, não é dois — Voador coçou a barba por             

fazer e juntou o polegar e o indicador para pedir a erva que             

Guido fumava sem notar. 

O garoto de cabelos azuis demorou para entender o pedido,          

mas depois de entregar o baseado para Voador, pensou em          

voltar ao grupo para fugir do homem que o deixava excitado e            

espavorido. Paralelo ao interesse sexual crescente nas       

imediações do pânico, Guido passou a se sentir um patacão,          

envergonhado pelo show de mais cedo. 

Logo que Voador esticou o baseado de volta, Guido se          

apressou: 

— Pode ficar, não quero mais. Vou dar uma volta. 

— Você não vai a lugar nenhum sozinho — Voador insistiu           

em devolver o cigarrinho. 

— Não precisa tomar conta de mim — Guido recebeu o           

beck outra vez, por medo de apanhar caso negasse. 

— Tomar conta de você é meu último pensamento. Vai, dá           

um dois profundo. 



O motoqueiro parecia maluco, violento e doido para        

mastigá-lo num holocausto canibal. Se fosse rude ao negar         

companhia, Guido poderia apanhar. Se fosse acompanhado,       

poderia ser esfaqueado. Como escapar? 

Principalmente de pau duro? 

Écio tinha razão: se fosse morrer, que acontecesse enquanto         

buscavam razões para viver — e essa era uma das          

oportunidades que poderiam matá-lo ou que ofereceriam a        

oportunidade de beijar o homem mais gato que ele já viu.  

Estava difícil segurar as possibilidades na cabeça: a de ser          

louco, de estar imaginando que alguém tão charmoso estava         

dando mole para o magricelo denegrido de cabelo azul e que           

no fim era um teste de homofóbicos para causar terror          

psicológico antes de torturá-lo até a morte; e a possibilidade          

de estar certo, da atração ser recíproca. 

Guido não era um exemplo de virilidade e nunca foi o tipo             

de ninguém além de alvo favorito para xingamentos diários,         

pedradas esporádicas e abusos sexuais. Só que antes        

estrangulado pelo motoqueiro de jeans, botas, jaqueta e        

piercing transversal, que por um dos bêbados ou falsos         

moralistas do bairro decadente. 



Sendo assim, não precisaram conversar para traduzir as        

delícias do caos nas camisas arrancadas, das meias lançadas         

na areia ou das cuecas que nem desceram dos tornozelos          

quando, no meio do mato e longe da fogueira, a escuridão           

trouxe a adrenalina e a adrenalina trouxe o tesão. 

Quase ao mesmo tempo, meio que sem saberem o que          

estava acontecendo, Guido e Voador alcançaram e picharam o         

Nirvana com a tinta branca que, segundo Écio, potencializava         

qualquer ritual mágico. 

Foi na vertical, com Guido de bruços numa pedra, que se           

beijaram e fizeram um caminho mais longo pelo corpo um do           

outro do que a viagem de Santa Cruz àquela praia. 

 

VOCÊ CHEGOU AO FINAL DA AMOSTRA :( 

LEIA AQUI O LIVRO TODO  :D 
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