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Acordei com o cachorro lambendo meu dedão do pé. 

Geddy Lee, um Pug de rugas labirínticas, era da Mar-

cela - a mulher que dormia nua na mesma cama em que 

eu me espreguiçava e ensaiava um levantar. Não só o 

cão e a cama eram dela, o quarto e o apartamento tam-

bém. O único que não se congurava como proprieda-

de daquela gaúcha de um metro e oitenta, cabelos 

queimados, lábios nos e pele dourada era eu. Uma 

pequena constelação de sardas perdida entre os seios 

dela me roubou a atenção por alguns segundos, até 

Geddy Lee latir. Um latido pedindo para sair da cama, 

abrir a porta do quarto e assistir ao pequeno canino 

defecar sobre os jornais, na varanda do apartamento. 

Marcela gemeu o gemido de quem tem a película pro-

tetora do sonho perturbada e apenas virou o corpo 

para o outro lado, eclipsando a constelação de sardas e 

as luas gêmeas dos simétricos seios.

Levantei.

 Acompanhei o pequeno cachorro com nome 

de vocalista de banda de rock progressivo. Corri a 
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porta de vidro temperado, um vento gélido acertou 

meu corpo nu, pensei em voltar para me vestir, mas o 

cachorro havia driblado minhas canelas e tomado sua 

posição de defecar. Resolvi ignorar o frio e me apoiei 

na sacada. O dia estava cinza, com pouca iluminação, 

deviam ser umas seis da manhã. Do décimo andar, 

onde se encontrava o apartamento, era possível con-

templar toda a vastidão e confusão da zona central de 

Sonho Etéreo.

Nem eu nem Marcela éramos naturais da 

cidade. A cidade perdida, incrustada em alguma selva 

de pedra, em algum polo central do Brasil. Eu vinha do 

pântano, Pantanal, Corumbá, Mato Grosso do Sul. 

Marcela vinha das vinhas, pampas, Torres, Rio Grande 

do Sul. O cachorro latiu, olhei para baixo e notei que ele 

já estava dentro do apartamento, espreguicei-me e 

fechei a porta às minhas costas, deixando o frio e as 

fezes do cachorro para trás.

 Você é uma fofura, sabia?

 Eu? É mais forte do que eu. 

Sorri.

 Ela usava minha camisa, mais nada. Olhou 

para mim. Eu olhei para ela. A camisa branca quase 

justa naquele corpanzil. Marcela era uma deusa. Uma 

deusa do sul. Uma divindade gaúcha. E eu? Eu era o 

que era. Era aquele quem ela chamava pelo nome.

 Ítalo, o que vamos ter para o café?

 Merda de cachorro? Está quentinha, acabou 

de ser feita!

 Marcela franziu o cenho e contraiu as maçãs 

do rosto, inspirou fundo. Logo em seguida gargalha-

mos forte, até o abdômen doer. Sentamos à mesa 

redonda no canto da pequena cozinha, peguei o saco 

com pão amanhecido e ela esticou a mão até alcançar a 

geladeira, abriu e resgatou um pote de margarina. 

Untamos alguns pães e comemos. Um olhando para o 

outro. Geddy Lee deixou escapar um “auf” e eu joguei 

um pedaço de miolo de pão na sua boca. Ele engoliu 

sem mastigar e depois se aconchegou sobre os pés 

dourados de Marcela.

 Tem ideia do que vai fazer a partir de agora? 

Ela perguntou.

 Não sei. Estamos juntos há quantos dias? 

Sete?

 Oito, se contar hoje.

 Relaxa. Hoje eu saio para procurar emprego e 

um local pra car.

 Você pode car aqui. Se quiser...

 Não.

 Aproximei-me dela e passei minha mão sobre 

a macia superfície de sua coxa desnuda. Ela olhou nos 

meus olhos e suspirou. O cachorro se acomodou em 

outro canto do apartamento e nós transamos ali mes-

mo, em cima da mesa. Meu corpo gelado se aquecendo 

no dela. Um vai e vem frenético, fricção pura entre 

minha cintura e a região mediana de suas coxas. Meu 
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sexo ensopado dentro do sexo dela. Meus olhos os 

olhos dela. Os olhos dela meus olhos. Hora consumida 

pelo fogo do ato. Pelos corpos em atrito.

Despenquei ao lado dela no chão da cozinha. 

Os dois respirando ofegantes. Os dois sonhando dois 

amantes.

 Hoje é dia de Todos os Santos, falei.

 É. Eu sei, ela respondeu.

Deixei o apartamento logo após almoçarmos uma 

pizza requentada. Ainda estava mastigando o último 

pedaço quando o elevador atingiu o térreo. Cumpri-

mentei o porteiro, seu Damião, que apenas acenou com 

a cabeça e voltou a assistir um programa qualquer na 

televisão atrás do balcão. Abri o portão, que gemeu 

mais do que Marcela durante o sexo matinal, e ri alto 

da comparação.

Naquele horário a cidade seguia movimenta-

da. O povo de Sonho Etéreo era um povo muito religio-

so e levava a sério aquela data: o Dia de Todos os San-

tos.

 Que santo é o seu? 

Um morador de rua avançou em minha dire-

ção.

 E eu preciso de santo?

 A não ser que você queira ser levado pelos 

éis defuntos, sim. Você precisa de um santo, meu 

senhor.

 Irritei-me por estar dando trela a um desco-
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nhecido qualquer no meio da rua, mandei o caboclo 

procurar outro para amolar e rumei para o ponto de 

ônibus: caçar emprego.

Biscoito de Polvilho! Foi o que o mendigo 

gritou quando dei as costas e segui meu rumo. Depois 

só escutei gargalhadas. Biscoito de polvilho. Aquilo 

era receita feita por mãe, quando a gente vai para o 

interior. Biscoito de polvilho. Cuspi uma risada engas-

gada, espremido no lotação que me deixou na frente da 

agência de empregos. Desci do ônibus bem na hora em 

que uma procissão de devotos de São Jorge passava. 

Cruzei o mar de gente como um tronco de árvore cruza 

o rio e toquei a campainha da agência.

 Que santo é esse? Perguntei para a recepcio-

nista que ajeitava a pequena estátua sobre a mesa.

 São Damião, ela respondeu.

 Há! Igual ao nome do porteiro.

 Ela desenhou uma expressão de “foda-se” e 

perguntou qual era o meu propósito ali.

Disse que estava à procura de emprego: era 

formado em losoa e já havia trabalhado como DJ, 

além de ter experiência com drinques. Bloody Mary. 

Margarita. Sex on the beach. Cosmopolitan. Atlantis. 

Primavera. Sabe, às vezes rolava uns bicos de barman 

na boate.

Ela parecia aturar meu papo, mas estava com 

olhos de quem me achava gostoso. Parei o falatório 

curricular e centrei meus olhos nos olhos dela, ela 

desconcertou. 

 Tenho uma vaga de professor substituto... 

Aham.

 Aceito. 

Anui sem titubear. Não dei a mínima para 

onde e quanto eu ganharia. Só queria uma estabilidade 

rápida. Precisava me segurar o quanto antes em solo 

sonhoeteriense. Não podia voltar para Corumbá. De 

jeito algum. A moça me deu um cartão com a imagem 

do santo, São Damião. Obrigado Soninha, respondi 

após ler o nome dela no crachá. Com os olhos, e coçan-

do a barba rala, agradeci mais uma vez pelo santo e 

pelo encaminhamento. Ela suspirou entediada.

Saí da agência com a carta de agendamento 

para entrevista na tal escola. Olhei para o papel e li o 

nome da instituição “Escola Particular Cosme”. Pelo 

endereço cava há duas quadras do apartamento da 

Marcela. Será que era uma boa ir morar com ela, eu me 

perguntava. Mais cedo, por orgulho de macho, não 

sinalizei positivamente ao convite feito por ela. Eu a 

conhecia há poucos dias, só dormi na casa dela porque 

o sexo não me dava tempo para escapar. Como aquela 

mulher trepava bem. Ô! 

Recordei.

Conheci Marcela na rodoviária de Sonho 

Etéreo, ou melhor, no boteco da rodoviária. Ela comia 

uma coxinha quando cheguei e perguntei se era bom, 
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esticou o salgado e disse para eu provar. Foi quando 

mordi uma lapa da fritura que prestei atenção na cami-

seta dela, preta estampada com a capa do disco Fly By 

Night do Rush. Minha banda favorita, falamos. Acaba-

mos na cama no mesmo dia. 

 Caminhei ao léu enquanto olhava para a 

imagem do santo. Do São. O anzol da memória me 

jogou para as lembranças de uma cidade, um pequeno 

vilarejo na Itália, com o mesmo nome daquele humano 

santicado. A lembrança arrepiou os ossos e me jogou 

em um passado não cicatrizado que da Itália teceu uma 

ponte até Corumbá. A água doce salgada pela seca. A 

lágrima salgada adocicada pela distância. Puta que me 

pariu! Guardei o cartão no bolso e voltei a caminhar. 

Caminhei sem me concentrar. O estômago começou a 

doer, a mão friccionou sobre a camisa. O cheiro da loira 

do décimo andar. O cheiro dela impregnava a camisa. 

Meu pau cou duro, o passado brochou. Quando dei 

por mim já estava parado na frente do portão do pré-

dio. Seu Damião destravou com um clique a fechadura 

eletrônica, não precisava mais me identicar. Entrei no 

hall do prédio e presenteei o porteiro com o cartão do 

santo seu xará. Ele agradeceu com um sorriso amarelo, 

mais amarelo que o amarelo da camisa do uniforme 

que vestia e me estendeu uma chave.

A dona Marcela pediu pra intregá pro sinhô í 

dizê qui só vorta no m da tarde.

 Ok. Valeu seu Damião!

Peguei a chave e entrei no elevador. Embria-

guei-me de epifanias enquanto assistia aos números 

do painel de botões acenderem e apagarem. No déci-

mo andar a porta do elevador abriu e eu entrei no apar-

tamento. Geddy Lee me recebeu com uma espécie de 

samba a quatro patas e com o pequeno rabo balançan-

do mais que guizo de cascavel. Brincamos um pouco e 

depois me estiquei até o quarto, que ainda cheirava a 

sexo, caí na cama com roupa e tudo. 

Dormi.
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Não sei o que deu em mim, sou uma louca mesmo! 

Oito dias. Oito dias, Marcela! Tudo bem, tu sabe que 

ele veio de Corumbá. Mas isso foi o que ele falou, e tu já 

foi trepando com o cara assim, no primeiro dia, na 

primeira mordida na tua coxinha de rodoviária. De 

rodoviária! O que mais tu sabe dele? Calma, respira. 

Ainda bem que ele não perguntou e nem quis saber o 

que eu estava fazendo aquele dia ali, na rodoviária. 

Minha nossa! Meus pensamentos já estão redundan-

tes. Calma, respira. Isso. Acende um cigarro pra rela-

xar. Acredita que esse é meu primeiro cigarro? Na 

vida? Garota, de câncer tu não vai morrer, e tu sabes 

disso. Bah! Não sei, mas é esse cara. O Ítalo. Eu não sei o 

que acontece, mas ele tem algo... Algo nele me deixa 

louca e eu só quero saber de trepar com ele. Como foi 

difícil deixá-lo sair para procurar emprego, agora mais 

cedo. E eu deixei a chave do apê com o seu Damião 

para entregar pra ele. Será que ele voltou? Será que foi 

uma puta de uma burrice ter deixado a chave? Geddy 

Lee! Será que meu cachorrinho está bem? Droga de 
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louca e eu só quero saber de trepar com ele. Como foi 

difícil deixá-lo sair para procurar emprego, agora mais 

cedo. E eu deixei a chave do apê com o seu Damião 
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cigarro! Não tá me ajudando em nada. Melhor eu resol-

ver esse negócio e voltar logo pra casa. Bah! Se ele sou-

besse o que eu sou, será que ele ainda me comeria 

daquele jeito? Argh! Preciso voltar logo pra casa...

 Puta que me pariu! Ou eu estou louco, ou eu 

sonhei que era a Marcela! Que parada psicodélica foi 

essa? Foi tão real! Era como se os olhos dela fossem 

meus olhos. Quase como se meu pau fosse a boceta 

dela! Até senti minha “vacuidade feminina” umedecer 

quando eu/ela pensou na trepada comigo. Nunca tive 

sonho tão doido e palpável assim. E olha que eu não 

comi nada estragado na rua. Não havia comido nada 

até aquele momento. Talvez um barato causado pela 

fome?

 Auf, o Pug latiu. Um latido de muitos denti-

nhos caninos. Estava em cima da cama comigo, lambia 

o meu cotovelo enquanto eu coçava forte a cabeça. O 

estômago roncou. Decidi tirar o traseiro da cama e 

procurar algo na cozinha para comer. O cachorro veio 

atrás de mim, com suas unhas estalando o piso frio do 

apartamento. O sonho louco também veio. Abri a 

geladeira. Só um ovo. Um único ovo. Liguei o fogão, 

coloquei um pouco de margarina na frigideira e fritei. 

Só o sonho não fritou, e continuou fresco em minha 

cabeça. Sentei-me à mesa redonda. As memórias da 

trepada brigando com a memória do sonho. Dei um 

pedaço da clara para apaziguar o cão e forrei meu 

estômago com ovo frito e um litro de água gelada. 

Arrotei. Deitei as costas no chão da cozinha.

 E esperei. 
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Marcela entrou no apartamento e me encontrou no 

chão da cozinha brincando com o Geddy Lee. Olhei 

para ela e estendi a mão. Ela entendeu o gesto e me 

ajudou a levantar. Quando meu corpo verticalmente 

sublinhou o corpo dela, pude sentir toda aquela tez 

gaúcha se contrair de tesão. Ela estava pronta para se 

entregar. Eu também estava. Uma conexão forte e 

bizarra alava nossas glândulas responsáveis por 

secretar hormônios que estimulavam nossa libido. 

Freei. Refreei. O sonho fresco veio à tona e tive que por 

à prova as teorias perturbadoras que alnetavam meu 

cérebro.

Você é louca mesmo, simulei a fala do sonho 

pretérito.

 Marcela recuou e me olhou com estranha-

mento.

 O que você disse, Ítalo?

 Você tentou fumar um cigarro hoje – provo-

quei - não tentou?

 Como sabe disso?
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 O cheiro da sua boca - menti.

 Ah, o cheiro - ela disse. Com a mão direita 

cruzou o braço sobre a barriga e coçou o cotovelo 

esquerdo. Colou as costas na parede e olhou com um 

olhar dissimulado.

 Não sei – comecei a falar enquanto puxava 

um banco para sentar - mas hoje tive um sonho muito 

louco. Sonhei que era você, Marcela. E você estava toda 

questionadora, aita e com dúvidas. Você fumava um 

cigarro, pela primeira vez. Ficava excitada e tinha 

dúvidas a meu respeito. Ah! E também estava com 

medo que eu descobrisse “algo” sobre você. É algo 

nojento? Eu não sei. Nós nos conhecemos há nem um 

terço de mês e existe essa química absurda de querer 

trepar a toda hora. Eu espero que seja apenas entre nós 

dois. Espero que meu sonho tenha sido apenas um 

sonho. Porque eu não sou um cara de sair por aí tre-

pando com qualquer uma. Não senhora! Sei que tenho 

pinta de garanhão e consigo “pegar” fácil, mas você é 

exceção. 

 Com certeza foi um sonho, Ítalo. Marcela se 

aproximou, pousou as mãos grandes e macias sobre 

meus ombros. Com certeza foi um sonho, Ítalo. Ela 

começou a beijar meu pescoço. Um sonho ruim, ela 

sussurrou enquanto sentava em meu colo. A vida pode 

ser um sonho bom, Ítalo. E eu quero viver esse sonho 

bom trepando com você.

 Por uma tarde inteira nossos corpos se enros-

caram e desenroscaram. Na cozinha. Na Sacada. No 

Banheiro. No corredor. No quarto. No umbral. Na 

ausência de espaço. Dentro do concreto das paredes. 

Entre os laços dos músculos de carne viva.

O sol foi puxado pela carruagem de Hélio, 

lho daqueles que foram derrotados na titanomaquia, 

Marcela dormia profundamente ao meu lado. O sono 

também queria me roubar o mundo desperto, mas eu 

não estava a m.  Levantei-me e vesti a roupa. O 

cachorro dormia ao pé da cama, roncava alto e a cena 

era quase cômica. Bocejei e corri para o banheiro tomar 

um banho gelado pra espantar a sonolência. Não que-

ria dormir. A bem da verdade, eu estava morrendo de 

medo de pegar no sono e sonhar aquela loucura atra-

vés dos olhos da Marcela. Existia uma ponta de concre-

tude ali. De desconforto e incômodo. Quando falei do 

cigarro ela armou oscilante, acreditou, ou pelo menos 

ngiu acreditar, em minha desculpa do hálito. Não era 

possível, apenas coincidência. Uma puta de uma coin-

cidência, fosse o caso. Se eu dormisse naquele momen-

to ao invés de tomar banho, eu sonharia o que Marcela 

estava sonhando? Deixei a dúvida passar como 

nuvem. Enxuguei-me e saí para clarear as ideias, sob a 

noite sonhoeteriense.  

Seu Damião também cobria o turno da noite, 

disse que o porteiro daquele turno tinha ido visitar a 

família. Ele chamou a minha atenção e, antes que eu 

atravessasse o portão do prédio, depositou em minhas 
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 O metrô estava vazio. Umas dezoito horas, 

talvez. A grande maioria dos habitantes daquela “pe-

quena cidade grande” estava se espremendo em algu-

ma igreja. Igrejas católicas. De todas as vertentes que 

acreditavam em santos e anjos e, é claro, no bom 

senhor Jesus.

Em um quadro histórico, quase anacrônico e 

escatológico, aquela cidade há alguns anos instaurava 

uma guerra santa para expulsar todos os evangélicos e 

protestantes que não admitiam a adoração de imagens 

e de santos. Foi uma contenda feia, noticiada em quase 

todo Brasil. Mas de alguma forma o povo brasileiro 

sempre deu um jeito de ignorar ou esquecer o que 

acontecia em Sonho Etéreo. Estava aí o principal moti-

vo que me levou a buscar a cidade. Talvez meus pro-

blemas, agora em solo sonhoeteriense, também se 

esquecessem de mim como o país se esquecia daquela 

cidade.

Um homem, aparentando não mais que trinta 

e poucos anos, entrou no vagão, não mais vazio, onde eu 

tentava relaxar. Calça jeans, All Star, camiseta regata 

branca, cabelos mal cortados e um olhar indecifrável. 

Sentou-se no banco imediatamente oposto ao meu. Ele 

carregava uma mochila que tirou das costas e acomodou 

sobre o colo. Percebi um pedaço de madeira se insinuan-

do na abertura do zíper. Ele percebeu meu olhar e, como 

se eu tivesse pedido, coisa que eu nunca teria feito, abriu 

a mochila e tirou uma estátua de madeira. Uma estátua 

mãos o cartão com o santo seu xará.

Mas foi um presente para você - disse, 

enquanto rebobinava o gesto do porteiro.

Í eu num sei? Seu Ítalo! Mas é que numa intui-

ção, pá! Achei mió o sinhô não sair do prédio sem a 

proteção do meu santo, do nosso santo protetorzinho.

Ok. Obrigado, seu Damião.

Agradeci mais uma vez e guardei a imagem 

do santo no bolso. O bolso da calça tinha mais signica-

do para mim do que o santo no cartão.

 Noite de poucas estrelas no céu. Talvez pela 

claridade mórbida dos postes de iluminação pública. 

Uma luz amarela e pálida, como um véu sobre aqueles 

prédios e árvores antigos. Sonho Etéreo era uma cida-

de antiga, mas tão antiga que se perdia na própria 

história do país, ofuscada e esmagada por cidades 

como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.  Não era 

fácil chegar àquela cidade, de qualquer parte do país. 

Era preciso muita coragem e desapego para enfrentar 

as encruzilhadas de espinhos que levavam estranhos 

como eu para aquelas bandas. Desta vez fui além do 

ponto de ônibus e caminhei até o metrô. A noite seguia 

com a temperatura caindo e eu sem um casaco. Toquei 

um “foda-se”. Para quem curtiu um frio peladão 

naquela manhã, aquilo não era nada. Até que era bom, 

para falar a verdade. O frio não deixaria eu me render à 

letargia onírica.
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rústica.

É um índio. Ele respondeu como se lesse 

meus pensamentos.

Desculpa, falou comigo?

Sim. Sepé Tiaraju é o nome do índio, também 

um santo. Não era isso o que você queria saber?

Um misto de estranheza subiu com o suco 

gástrico as paredes internas da minha garganta e amar-

gou minha boca. Engoli a sensação de empatia e virei o 

rosto ignorando o homem. Ele continuou a falar assim 

mesmo.

Sonho Etéreo não é cidade pra qualquer um. 

Sonho Etéreo é cidade pra quem tem santo forte. Hoje 

os celebramos, todos os santos. Mas é pra pedir prote-

ção. Proteção para o dia de amanhã. Anjos talvez sejam 

fáceis de enganar. Eu bem sei. Mas os mortos ninguém 

engana. Já ouviu falar que a única coisa certa na vida é 

a morte? Pois então, a morte é coisa brava. Acho bom 

você se entender com o santo que leva no bolso da sua 

calça antes que o dia acabe e os éis defuntos reclamem 

o seu corpo.

Como aquele homem sabia do santo no bolso 

da minha calça? Quando virei o rosto para encará-lo 

ele não estava mais ali. Cuspi uma saliva amarga no 

piso do vagão. Levantei e procurei por sinais daquele 

indivíduo. Nada. Pousei a mão esquerda sobre o 

assento onde ele havia sentado. Estava quente, com-

provando o fato de que alguém ocupara aquele espaço 

há pouco. Comecei a suar frio. Primeiro era o sonho e 

agora aquele cara. Será que, se eu não estivesse tão 

imerso nas transas com a Marcela, essas coisas bizarras 

já teriam acontecido? O sexo compulsivo com a gaúcha 

era uma espécie de evento bizarro, comecei a me tocar. 

Não que eu nunca tivesse esbarrado em coisas sobre-

naturais antes, esse era um dos motivos para estar ali 

naquela cidade. O vilarejo italiano. Corumbá. Desci na 

estação seguinte sem me preocupar em qual eu descia 

exatamente. Vazia, também. Escutei sinos ecoando 

pelos corredores do metrô. Sete longas badaladas. 

Peguei a linha de retorno, pensei que poderia encon-

trar aquele homem outra vez.

 Não encontrei.
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Isso, Júlio! Mete esse cacete em mim! Ah, como é bom o 

tesão de foder com medo! Com medo de o Ítalo entrar a 

qualquer momento no apartamento e descobrir que eu 

sou puta e gosto de dar por prazer. Sem cobrar nada. 

Assim, na aleatoriedade. Na casualidade. Hum! Muito 

mais gostoso. Isso. Ah! Mete fundo garanhão! Esse 

Júlio sabe como pegar uma mulher. Talvez esse nem 

seja o nome verdadeiro desse safado. Quem diz o 

nome de verdade hoje em dia? Ah! O que aquele 

corumbaense pensou? Que eu fosse uma santa? Ah! 

Ah! É verdade que rolou uma química forte entre nós 

dois, nunca cheguei a dar tanto para um mesmo cara 

tantos dias seguidos assim. Até que estava começando 

a me afeiçoar. Seu Damião gostou tanto do rapaz que 

cou com dó de contar sobre a moça com a qual ele 

estava pernoitando no prédio. Ah! Acho que vou 

gozar. Não. Seria muito pedir pra gozar no exato 

momento em que o Ítalo entrasse no apartamento? 
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 Não acreditei! Acabei cochilando na volta, 

dentro do metrô. Acordei com o barulho de uma 

enxurrada de gente entrando no vagão e comentando 

o quanto a missa havia sido boa, as missas, o quão bom 

era ter fé nos santos. Fé em Cristo. O sonho! Levantei-

me do assento esfregando com força os olhos e fui 

abrindo caminho contra a maré de gente, que subiu 

rápido demais após o término das missas. O sonho. 

Caralho! Sonhei de novo que era Marcela. E no sonho 

ela estava me traindo. Se é que isso poderia ser chama-

do de traição, uma vez que nunca discutimos se o que 

nós vínhamos tendo era uma espécie de relacionamen-

to duradouro ou outra coisa. Éramos dois estranhos 

em uma cidade estranha. Subi as escadas do metrô e fui 

abraçado pelo tentáculo gélido daquela noite. As ruas 

movimentadas, pessoas discutindo sobre santos e 

abençoando umas às outras. Aquela cidade me intriga-

va, mas àquele momento, o sonho intrigava mais. 

Caminhei a passos curtos e apressados. Uma sensação 

de azia começou a borbulhar em meu estômago, con-

comitante uma raiva enroscou a garganta e sumiu com 

a sensação de respirar. Raiva do quê? Do sonho? Com 

certeza. Por mais que eu não desejasse acreditar, eu 

acreditava. Com todas as forças. Precisava chegar o 

mais rápido ao apartamento daquela puta safada. 

Ódio. Naquele instante o engasgo se transformou em 

ódio. 

Corri.

 Biscoito de polvilho! Gritou do outro lado da 

rua o mendigo que me importunara mais cedo.

 Vai te catar! Gritei de volta e continuei a correr.
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Cheguei ao portão do prédio e não acreditei. O tal do 

Júlio, que estava trepando com a Marcela em meu 

sonho, saindo do prédio no exato momento em que eu 

entrava. Esperei ele passar primeiro para o lado da rua 

e depois o chamei. No instante em que ele virou o rosto 

arrebentei um soco na boca que o deixou tonto e o 

derrubou no chão. Bati com força o portão e entrei 

convicto. Seu Damião me cumprimentou, ignorei e 

apertei o botão do elevador que já estava no térreo. 

Cheirava a sexo, a sexo da Marcela com um idiota 

qualquer. Eu podia ser esse idiota qualquer, mas 

naquele momento o ódio e a dor no estômago eram 

maiores.

 Entrei. Geddy Lee não veio me receber, devia 

estar dormindo em algum canto da casa. Andei com o 

máximo de cautela até o quarto da Marcela. Ela estava 

toda suada e dormindo profundamente. Nua. Não 

conseguiu segurar o gozo até minha chegada, pensei. 

Maldita. Aproximei-me do corpo esbelto. Os seios 

comprimidos entre os braços de uma maneira que 
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soavam mais volumosos e suculentos. Olhei ao redor 

do quarto. Janela fechada e aquele odor de sêmen e 

suor. Ela se espreguiçou ainda em sonho. Gentilmente, 

peguei um dos travesseiros, tomando todo cuidado 

para não despertá-la antes do movimento fatal. Olhei 

mais uma vez para aquele rosto de traços fortes, os 

cabelos dourados e a sufoquei. Quando pressionei com 

toda força o travesseiro sobre sua face, ela despertou e 

começou a espernear. Arranhou meu braço e minha 

barriga. Cortes profundos, tatuados por aquelas unhas 

imundas de caralhos alheios. Pressionei com mais 

força, ignorando a ardência dos cortes. Ela era mais 

alta, mas eu tinha mais força. Força somada à força do 

ódio e da raiva. Aquele dia foi o primeiro e o último 

cigarro dela. Aquele dia, dos sonhos que sonhei naque-

la cidade, foi o primeiro dia que eu matei. Matei Marce-

la. E enquanto a matava, fui relembrando oito sóis até 

aquele dia – o dia de Todos os Santos. O dia em que os 

sonhos me alertaram o que acontecia através dos olhos 

daquela mulher. 

Marcela.

Você merecia morrer?

Marcela adotara aquela cidade há uma centena de 

anos. E, naquela ocasião, a centésima data, sonhou 

com sua morte. Sim, sonhou. Ela, uma imorredoura, 

sonhou a própria morte através dos olhos daquele 

corumbaense.  

 Ítalo a mataria. Se ela permanecesse no apar-

tamento, com certeza morreria pelas mãos do recém-

conhecido. Dormindo. Sufocada por um travesseiro. A 

morte daquela que não morria. Jogou algumas mudas 

de roupas na mochila, vestiu a coleira em Geddy Lee e 

saiu o mais rápido que conseguiu do apartamento. 

Não se importou em fechar a porta. Ao sair, comuni-

cou seu Damião que estaria fora de casa por alguns 

dias. Nunca mais voltaria àquele prédio, confessou a si 

mesma em silêncio. O cachorro no braço direito e a 

mochila no outro. Deixou o prédio. Deixaria a cidade 

naquele dia se não fosse tarde demais, agora estava 

presa. Puro instinto. Ela não sabia que aquela data 

seria diferente das noventa e nove anteriores. Nenhu-

ma alma mortal ou imortal deixaria Sonho Etéreo 
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enquanto a procissão dos mortos não ndasse. E os 

éis defuntos ainda estavam por levantar.

 Quando Marcela pisou na calçada os sinos 

tocaram. A liturgia dos santos havia terminado e aque-

les que não tinham se acertado com o seu, não tinham 

mais como se acertar. Ela se misturou a uma pequena 

turba de éis que se dirigia ao metrô e desapareceu no 

meio deles. Uma menina lhe perguntou se estava bem 

com seu santo, Marcela apenas sorriu de volta. O santo 

dela era o medo. O medo da morte. O medo que não a 

deixava morrer.

 À entrada do metrô, Marcela viu Ítalo. Ele 

estava sem agasalho, assim como no sonho, detalhe 

que só lembrou naquele instante, os olhos estranha-

mente cerrados, começava a subir as escadas. O cora-

ção dela quase escapou pela boca, mas se conteve. 

Aproximou Geddy Lee do peito e tapou-lhe os olhos, 

temia que o cãozinho reconhecesse Ítalo e a entregasse 

de mãos beijadas. Apressou os passos e, margeando a 

parede enquanto se escondia atrás das pessoas que 

caminhavam em grupo, começou a descer as escadas. 

O medo a segurando pelos ombros. Por sorte Ítalo não 

a notou e subiu os lances da escadaria, em disparada. 

Geddy Lee latiu, reclamando da mão sobre seus olhos. 

Marcela se assustou, mas logo se recompôs e cami-

nhou até a bilheteria do metrô. Não tinha mais como 

voltar atrás, precisava de um local para passar a noite. 

Um refúgio para se esconder. Lembrou-se de Gabriele. 

Sim! Gabriele ofereceria asilo para ela. Com toda certe-

za. Era a única naquela cidade que sabia a verdade 

sobre a gaúcha. Ela suspirou mais aliviada e, com os 

bilhetes comprados, pegou a linha que a levaria para o 

seu abrigo naquela situação nebulosa.

 Sentada em um canto isolado daquele vagão, 

Marcela pensou nos últimos dias. Desde o dia em que 

conheceu Ítalo. A coxinha de frango na rodoviária, o 

jovem desconhecido com cara de galã de cinema e a 

compulsão. Compulsão por sexo, ininterrupta e 

desenfreada. Como aquilo foi possível, ela gostaria de 

saber. Tinha medo de morrer, muito medo. Por isso 

seguia padrões. A coxinha na rodoviária era um hábi-

to, adotado há quase uma centena de anos, literalmen-

te. A escolha da coxinha não era uma sentença, mas o 

local onde ela comprava o que comer sempre foi aque-

le. Uma constante de Sonho Etéreo. Uma constante que 

passou de vendinha do início do século XX até quios-

que de rodoviária daquela era contemporânea. Um 

paraíso retrô descascando sobre as asas de um éden de 

prédios, metrôs e redes wireless. 

Marcela desviou sua atenção para o pequeno 

Pug. Bluetooth seria o nome dele. Mas Gabriele já tinha 

batizado o presente da amiga, Geddy Lee. E a camisa 

que ela usava no dia em que conheceu Ítalo também 

era presente dela. Marcela não conhecia muito de 

música, havia nascido em uma época em que isso era 
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um privilégio daqueles com muito dinheiro para com-

prar, por isso não dava tanta atenção para todas aque-

las ondas sonoras mecanicamente manipuladas. Mas 

assim, sem saber o porquê, deixou o rapaz acreditar 

que ela também era fã de Rush e, num átimo de intui-

ção, junto à fala que saía dos lábios dele há quase oito 

dias atrás: “Minha banda favorita”.

Desceu na estação mais próxima da casa de 

Gabriele. Ainda teria que percorrer uma dúzia de 

quadras. O que mais a preocupava era a presença de 

sua amiga, no sentido dela estar em casa. Gabriele 

viajava muito. 

 Um toc toc roubou a atenção de Marcela.

Ao descer do vagão, ela olhou para trás e viu a 

menina que mais cedo a questionara sobre ter um 

santo. A pequenina estava de mãos dadas com a mãe e 

parecia esticar os pezinhos para aparecer na janela do 

vagão. Marcela sorriu. A menina sorriu. Quando Mar-

cela retomou o seu caminho, de sobrolho, percebeu 

que o rosto da menina reetiu através do vidro a 

imagem de um esqueleto. Um crânio infantil, branco 

como papel e sorridente como a morte. Aquilo gelou o 

coração da gaúcha e a obrigou a apertar os passos. O 

dia de Todos os Santos estava acabando. O medo da 

morte a abraçou mais uma vez e ela deixou o metrô 

com a mesma velocidade que uma gota deixa a nuvem 

e pinga na terra.

A casa aparentava ser mais velha do que a própria 

cidade. As paredes descascando e expondo inúmeras 

camadas de tinta, tijolos cimentados, tortos e esquáli-

dos. Sem garagem, apenas uma mureta baixa com um 

pequeno portão no centro. A mulher puxou a trava 

enferrujada e as dobradiças rangeram alto, mais alto 

que os alarmes das modernas casas vizinhas. Empur-

rou e subiu um pequeno lance de escadas. Ela reparou 

em pequenas plantas, rompendo a liga dos tijolos e 

descosturando as paredes na frente da casa. Adiantou-

se até a porta de azul desbotado e com uma pequena 

janela circular na altura dos olhos, bateu seis vezes 

com os nós dos dedos em intervalos de três golpes. 

Toc, toc, toc! Toc, toc, toc!

 Escutou um som parecido com o bater das 

asas de um pássaro, sentiu o medo aorar a pele e 

trancou a respiração. A porta abriu e Gabriele saiu para 

recebê-la.

 Quem é viva sempre aparece! Brincou a an-

triã. Pegou Geddy Lee e o colocou no chão, o cãozinho 
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saiu em disparada para dentro da casa.

 Baixinha, nem um pouco esguia, de seios 

fartos, carne tensa e óculos desproporcionais ao rosto 

redondo, Gabriele convidou sua amiga para adentrar 

seu humilde lar. O interior da casa cheirava a mofo e 

excremento de pássaro. Livros e mais livros estavam 

abarrotavam todos os cômodos. Gabriele limpou com 

os braços uma pilha de encadernados velhos sobre um 

banco comprido de madeira.

 Você quer que eu sente aí?

 Cem por cento de garantia contra qualquer 

tipo de morte! - brincou Gabriele.

 O tom daquela brincadeira fez com que Mar-

cela se lembrasse do humor de Ítalo.  

“Merda de cachorro? Está quentinha, acabou de 

ser feita!”

 Não que existisse alguma semelhança ou 

ligação entre o corumbaense e Gabriele mas, inespera-

damente, lembranças de seu envolvimento vieram à 

tona. Lembranças que a empurravam para aquele 

momento. O momento de se esconder. Mais uma vez. 

De se esconder da morte.

 O que a trouxe aqui, Marcela?

 Estou com medo, amiga.

 Disso eu sei. 

 Sim, mas desta vez o medo é mais do que 

justicável. A morte... A morte conseguiu encontrar 

um jeito...

 Como assim?

 Um jeito de me matar! Há mais ou menos oito 

dias eu conheci esse rapaz e não sei o que deu em mim. 

Nunca me envolvi com ninguém, desde a primeira vez 

que encarei a morte frente a frente. Não podia e nem 

queria me relacionar. Mas aqui estou. A tonta da sua 

amiga. Acredita?

 Marcela contou sobre a forte atração sexual 

entre os dois e como aquela equação erótica estava 

fazendo com que ela começasse a acreditar em uma 

vida feliz, em viver um sonho bom. Estava esquecendo 

da morte e queria estar com o Ítalo ao seu lado. 

Comungando seus segredos e desfrutando da magia 

daquela cidade, de Sonho Etéreo. 

 Veja bem – disse Gabriele, enquanto puxava 

um banquinho para se sentar. Tudo isso que você me 

contou só pode ser resultante de uma coisa.

 Que coisa?

 Da cidade. Você bem sabe que moramos em 

um lugar atípico. Sonho Etéreo não só tem vida, mas 

também é viva! Mas viva a seu modo, sabe. Como 

receita de índio.

 Receita de índio?

 Sim, como uma receita de índio, Sonho Etéreo 

tem origem desconhecida. O polvilho azedo, por exem-

plo, é um ingrediente herdado da culinária indígena. 

Talvez esteja aí toda explicação, a chave para os misté-

rios da cidade.
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 O polvilho?

 Não, sua bobinha! Os índios! Sonho Etéreo 

guarda seus segredos assim como o polvilho tem os 

seus na culinária indígena!

Acordei. Estava deitado na cama do quarto da Marce-

la. Olhei ao redor e não encontrei o corpo morto, 

estrangulado pelas mãos. Minhas próprias mãos. 

Levantei a cabeça e num ato reexo, provocado por 

uma dor lancinante em meu estômago, exionei a 

barriga. O suco gástrico invadiu minha garganta e 

poluiu a boca, não mais fechada, vomitei. O ovo frito, a 

água, as tripas. 

 Enquanto regurgitava o que havia dentro de 

mim, senti como se algo me despossuísse. Era como se, 

antes, eu estivesse possesso por algo além da compre-

ensão. O desconexo. O agelo. O mal estar. A incon-

gruência. Tudo aquilo não fazia sentido. Como dormi 

após assassinar Marcela? Eu não sabia. A golfada 

intensa me puricou. Ressuscitei. Sonhei que havia 

matado Marcela, cogitei. Como um sonho dentro do 

sonho. Um efeito Matrioska, aquelas bonecas russas 

umas dentro das outras. Levantei-me, quase escorre-

guei no vômito, o estômago fraco enfraquecendo os 

demais órgãos do corpo. Rastejei até o banheiro, onde 
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tomei uma ducha fria. Procurei pelas marcas no meu 

corpo. Nada. Nenhum arranhão sequer. Aquilo real-

mente, só podia ser, tinha sido um sonho. Um sonho 

dentro do sonho, reforcei. Mas onde acabava e onde 

começava? Eu estava dormindo ou estava acordado? 

Seria possível acordar e encontrar o corpo morto da 

Marcela estrangulado ao meu lado? Busquei a toalha 

além do box de vidro e me enxuguei.

Nem sinal de Marcela, nem sinal de Geddy 

Lee. 

 A dona Marcela saiu de viagem, disse seu 

Damião. Deve vortá só daqui uns três dias.

 Agradeci a informação e, antes de deixar o 

prédio, perguntei as horas.

23:45

Quinze minutos para a meia-noite.

Não sei bem o que deu em mim, talvez intui-

ção, instinto, mas enterrei as mãos nos bolsos da calça e 

encontrei o cartão do santo. Li o que estava escrito no 

verso da imagem:

Damião de Molokai,  foi um missionário católico belga da 

Congregação dos Sagrados Corações. É venerado, pela cris-

tandade em geral, por ter dedicado a sua vida ao cuidado dos 

leprosos e marginalizados. É considerado o patrono espiritu-

al de todos aqueles que vivem às margens da sociedade.

Foi beaticado em 1995, pelo papa João Paulo II, e canoniza-

do em 11 de outubro de 2009 pelo papa Bento XVI.

E eu pensando que se tratava do mesmo 

Damião daqueles santos gêmeos, Cosme e Damião. 

Um santo diferente, relativamente novo. Era interes-

sante notar que as pessoas ainda podiam ser santica-

das. Que a igreja ainda fabricava santos. Uma brisa 

gélida mudou o foco da atenção para a viagem repenti-

na de Marcela. Viagem? Como ela partiu sem me avi-

sar? Ou, sei lá! Como tudo aconteceu, o que aconteceu 

exatamente antes do meu despertar? A hipótese de ter 

sonhado que matei a mulher, motivado por outro 

sonho, estava cada vez mais evidente. Saí do prédio e, 

não sei por que cargas d'água, procurei por alguma 

igreja que ainda estivesse aberta àquela altura do cam-

peonato.

23:58

Dois minutos para a meia-noite.

Finalmente uma igreja de portas abertas. Era 

uma antiga catedral, de arquitetura barroca como 

aquelas igrejas de Minas Gerais. Uma escadaria rele-

vante levava o el até um arco com enormes portas de 

mogno maciço, sempre abertas. Pilares de mármore 

ornamentavam a entrada da nave. Um cheiro de hóstia 

e velas queimadas. Ali, misteriosamente, o clima ca-

va ameno quase aconchegante. O contraste com o frio 

que fazia noite afora arrepiava a nuca. Não sabia bem o 

que estava fazendo ali, contemplei aquelas duas lei-
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ras imensas de compridos bancos de madeira, com 

assentos para os joelhos dos frequentadores acostuma-

dos à genuexão.

Igreja vazia.

Sentei-me no primeiro banco de uma das 

leiras e peguei o cartão do santo. Olhei para aquela 

gura como alguém que olha para uma nuvem no céu 

e espera que esta o responda com chuva.

Um trovão se fez ouvir fora do edifício. Está-

tuas de diversos santos e da família sagrada me obser-

vavam em silêncio. No m do corredor de bancos, o 

altar com uma mesa de mármore, cadeiras exagerada-

mente ornamentadas com detalhes em ouro e uma 

gigantesca cruz com a imagem do Cristo crucicado. 

Apesar daquelas imagens frias e arquetípicas, eu me 

sentia só.

Um barulho de pés sendo arrastados pelo 

chão.

  Minha solidão foi desconstruída com a entra-

da dele. 

 Chuva despencou lá fora.

Mas são cem anos, cem longos e tranquilos anos que 

vivo em Sonho Etéreo! 

 Marcela se levantou do banco e começou a 

andar e gesticular nervosa pela sala. Tomava cuidado 

para não pisar ou tropeçar em algum monte de livros. 

A amiga, como uma coruja, apenas a acompanhou com 

a cabeça.

 Gabriele admirava aquela mulher alta de 

cabelos louros e ralos. Os olhos castanhos esverdea-

dos, a tez dourada e o medo sobrenatural. Um mulhe-

rão. Um corpo e uma beleza que destoavam de toda 

aquela ingenuidade e medo de moça do século XIX. 

Não tinha noção alguma de onde estava metida. Sonho 

Etéreo não recebia qualquer visitante. Ninguém ia 

morar ou nascia naquela cidade por acaso. Realmente, 

o medo cegava aquela imorredoura. Era como aquela 

expressão dez anos em cem. Ou algo parecido.

 Receita? Você está louca minha amiga! O que 

uma coisa tem a ver com outra? Índios? Bah!

 Marcela sente-se, por favor. Você está me 
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deixando tonta e assustando o Geddy Lee.

 O diminuto Pug estava encolhido no chão, 

como uma pequena esnge, e emitia pequenos sons 

que pareciam lamúrias ao ver sua dona se movimentar 

nervosa. Gabriele o pegou no colo e o acariciou atrás 

das orelhas.

 É. Talvez a comparação não tenha sido a mais 

acertada, mas você entendeu o que eu quis dizer. Que 

sejam cem, duzentos anos vivendo aqui, você sempre 

esteve presa à sua rotina. Sempre com medo. Sempre à 

espreita de que algo lhe acontecesse. De que a morte a 

encontrasse. Você é como uma criança! Uma criatura 

infante protegida por um medo sobrenatural da morte! 

Ingênua e... E, de repente, você se enrosca com um cara 

desconhecido. Age como se o medo não existisse e 

trepa com ele dia e noite! Como se fosse um presente da 

cidade para você! E vem me procurar só depois que, 

através de um sonho, você ca sabendo que o cara quer 

te matar! E se for só um sonho? E se o cara está lá, pela-

dão no seu apartamento, esperando pra entrar e sair 

freneticamente de você?

 Marcela deixou uma lágrima escapar, cou 

pensativa. O silêncio dos nos lábios reverberou forte. 

Baixou os olhos para a gura passeriforme da amiga, 

aproximou-se.

 Você tem razão, Gabriele.  

Ajeitou os cabelos louros para trás das ore-

lhas e voltou a sentar. Cruzou as pernas, pegou um 

livro qualquer e leu o título: Ecce Homo.

Nietzsche.

É. Eu sei. Tá escrito na capa.

Você sabia que o título foi inspirado numa 

provável frase que Pôncio Pilatos utilizou para apre-

sentar Jesus aos judeus?

A loira olhou para sua amiga e tentou dizer 

algo, mas só fez mover os lábios distraidamente. Entre-

gou o livro.

Gabriele leu em voz alta.

“Posso tomar a liberdade de indicar um último 

traço de minha natureza que me causa tantas diculdades 

em minhas relações com os homens? Eu me caracterizo por 

uma sensibilidade perfeitamente inquietante do instinto de 

limpeza, a tal ponto que percebo siologicamente – eu cheiro 

– a proximidade ou – como dizer? – o recôndito, as “entra-

nhas” de qualquer alma...”

As almas são como o vinho, Marcela. Quanto 

mais velhas, mais saborosas. Por isso os grandes auto-

res que incrustaram suas almas em suas obras têm seus 

textos imortalizados. Talvez por isso a morte tenha 

esperado tanto tempo por você. Não é o medo que não 

a deixa morrer, isso me ocorreu agora, mas sim a pró-

pria morte! 

As duas se entreolharam por um tempo. 

Gabriele sorriu sem graça, baixou o cachorrinho e se 

levantou, disse para sua amiga acompanhá-la até a 

cozinha onde pretendia esquentar um chá preto para 
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beberem e pensarem melhor no que estava acontecen-

do com Marcela. Geddy Lee as observou, o rabicó 

balançava freneticamente e o nariz farejava algo. 

O pequeno cachorro farejou algo. Um rato morto no 

bolso traseiro da calça da antriã. Auf! Ele latiu, sem 

conseguir chamar a atenção. Esticou as patinhas dian-

teiras e espreguiçou-se todo. O cheiro do rato incomo-

dou mais do que o cheiro de merda de pássaro. O cão-

zinho correu atrás das mulheres e, esticando ao máxi-

mo a pequena cabeça, tentou visualizar o roedor no 

bolso da amiga de sua dona. A sua visão não era lá 

essas coisas. Também, não passava de um cachorro. 

Enxergava melhor com o focinho. As duas pararam no 

que parecia ser a cozinha da casa, mas com tantos 

livros que Geddy Lee não teve certeza se era bem uma 

cozinha ou se todos os cômodos daquela casa eram o 

mesmo cômodo. Uma pilha de tomos empoeirados fez 

com que o pequeno Pug se distraísse do rato morto e 

corresse em direção oposta, buscando assumir uma 

posição canina especíca. Ele aliviou a bexiga sobre a 

pilha de papeis encadernados e voltou para perto de 

sua dona. Auf! O cheiro-visão do roedor bombardeou 

novamente seu sentido canino. Latiu forte, um latido 
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esganiçado. Marcela estranhou o comportamento do 

bichinho e o colocou em seus braços.

Geddy Lee arranhou e, ao sentir que ela rela-

xou os músculos incomodados, pulou sobre Gabriele 

que o segurou em reexo. Ele apoiou as patinhas sobre 

os fartos seios e se jogou para além das costas dela.

 Marcela gritou quando a amiga virou de 

costas para tentar impedir a queda do cachorro. O 

horror. Um pedaço de rato saindo do bolso da calça de 

Gabriele.

 Meu Deus! Gabriele, o que é isso! Gritou, 

apontando para o roedor defunto.

 Gabriele apalpou suas costas até alcançar o 

bolso e retirar o rato pela enorme cauda desprovida de 

pelos. Aqueles pelos cinzentos e úmidos de esgoto. 

Estava morto. Era um cadáver e fedia. Como Marcela 

não havia sentido aquele cheiro podre antes? Afastou-

se da amiga, as mãos à frente do corpo como se o gesto 

trouxesse mais segurança. 

 É só o Aristóteles.

 Só “o Aristóteles”?

 Sim, um grande amigo. Costumávamos dis-

cutir losoa todas as terças e quintas, mas um gato da 

vizinhança o matou. Tive tempo apenas de espantar o 

felino e recolher o corpo dele. Estava procurando por 

uma caixa ou algo que pudesse fazer de um caixão 

digno. Mas aí você chegou, bateu à minha porta. Não 

sabia o que fazer, escondi em meu bolso e fui recebê-la. 

E você tem essa aura, essa onda hipnótica que me faz 

esquecer de tudo. E voilá! Esqueci-me do meu amigo.

 Era só o que faltava! Um rato que discute 

losoa!

 E por que não? Você é uma mulher que não 

morre, e nem envelhece! Nós nos conhecemos há 

pouco mais de um ano, Marcela! E tudo porque eu 

assisti a um atropelamento certo. Você, amiga, seria 

atropelada por um carro! Eu gritei, abri os olhos. Você 

gritou, fechou os olhos. Era para aquele veículo ter 

feito farofa de você! Mas eu vi com esses olhos, que esta 

cidade há de comer! Vi você se encolher e uma barreira 

invisível te proteger. O carro se espatifou em um muro 

inexistente e capotou sobre e para além de você. O 

motorista daquele carro morreu quando era para ter 

sido... Você sabe quem, naquele dia. Você saiu corren-

do e eu a segui. Quem era você? O que era você! Fiquei 

tão intrigada que decidi que tinha de conhecê-la. E deu 

no que deu. Virei sua amiga e guardiã do seu segredo...

 Enquanto Gabriele desabafava, o pequeno 

Geddy Lee latia histericamente. Um latido desespera-

do, de alerta. 

Pequeninos olhos se abriram.
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Fora da igreja o som das gotas, translúcidos kamikazes 

que molhavam o chão da cidade, reverberava forte. 

Chuva em Sonho Etéreo. A chuva dos mortos. Aguaceiro 

que deixava a terra fofa, fácil para os defuntos cavouca-

rem o solo inerte. 

 Aceita?

 O mendigo ofereceu o saco de biscoitos.

 Não, respondi incomodado.

 É só polvilho!

 Obrigado, agradeci. A fala trêmula, com 

medo de ofender.

 Não tenha medo, moço. Não julgue o livro 

pela capa. Estou aqui porque eu vi.

 Viu o quê? 

 O santo, no bolso, que você andou o dia todo 

pra cima e pra baixo.

 Esse? É coincidência, é presente de uma moça 

da agência de empregos. Tinha até descartado, mas...

 Mas voltou pra sua mão, não é! Coincidência 

só existe pra quem não presta atenção na vida, moço. O 
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santo está alertando. Tentando cuidar de você desde o 

tempo de menino, e não precisa ter religião para saber. 

Basta ter vida. É por isso que eles existem, os santos. Pra 

interceder na hora da morte. Pra nos desviar da bala 

perdida. Não importa quem seja. Seja rico; seja pobre.  E 

você só tá aqui por causa dele. O que aconteceu na Itália, 

aquele lance de...

 Espera aí! Como você sabe da Itália? Como 

você sabia que o santo estava no meu...

 Já disse. Foi o santo. Ele me contou tudo. Sou 

amigo, não sou vilão. Presta atenção em mim. De 

manhã, puxei uma conversa tentando entrosar, mas 

você desviou e me desrespeitou.

 Então você é o doido de hoje cedo!

 Doido não. Sou muito são e tenho tudo a ver 

com você.

 Como assim! Por quê?

 Porque estou relacionado com sua morte.

 Minha morte?

 Aquele louco estava me assustando. Quando 

ameacei sair correndo, ele ergueu suavemente e gesti-

culou sinais de paz. Disse que se chamava Ezequiel. 

Ezequiel, o profeta. O mesmo descrito pelos hebreus e 

cristãos. Que profetizava através de visões. E, em uma 

de suas visões, a minha morte estava revelada. E isso 

era tudo o que tinha para falar. Mas as visões não eram 

sentenças. Toda clarividência nunca era um ponto 

nal, mas uma reticência. Por isso ele estava ali. Por 

isso ele tentou me alertar. 

Conduziu-me até o altar da igreja. Apontou 

para a estátua do Cristo pregado na cruz, disse que 

todos nós éramos cristos crucicados. Pregados por 

nós mesmos com os pregos enferrujados da estagna-

ção e aceitação de falsos conceitos de realidade. 

Alguns, como eu, acabavam se envolvendo com cria-

turas metarrealistas e insurgentes. Insurgentes, pois se 

rebelavam contra a real realidade. Não a existência 

mascarada de realidade, mas a realidade responsável 

por toda a existência. 

Um diálogo confuso e que me deixou com 

gastura só de escutar. Respirei fundo e pedi para que 

ele silenciasse um pouco e ouvisse o que eu tinha para 

dizer. Segurei seu ombro e sentamos sobre um gélido 

degrau de mármore branco que distinguia aqueles que 

eram conduzidos daqueles que conduziam naquele 

templo cristão. 

Sonhos...

Sonhos? Eu sei também dos seus sonhos. Mas 

relaxe, esse é um efeito colateral da cidade.

Então não foram reais?

Reais ou não, eles existiram. Em sua mente ou 

na mente de quem mais sonhou ou está sonhando tudo 

isso.

Eu tive ódio, muita raiva da Marcela por 

causa dos sonhos! Fui conduzido pelas sensações que 

os sonhos provocaram. Tudo isso está me deixando 
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profeta. Sujos e descalços.confuso.

Se a confusão não existisse, o sonho etéreo 

não seria.

Ezequiel gargalhou da sugestão de sua últi-

ma oração. Levantou-se e começou a caminhar, arras-

tando os pés, ao redor do altar. A chuva caía com força 

e sem dó. Olhei para o mendigo profeta e ri de toda a 

situação. Absurdos eram mais fáceis de digerir do que 

a vida. Levantei e fui atrás dele.

E o saco?

Que saco?

O profeta apontou para o saco de biscoitos 

largado no degrau do altar. Alguns biscoitos estavam 

esparramados para fora do invólucro, peguei-os com 

as mãos. Temi comer algum e morrer, como Ezequiel 

havia previsto. Um medo bobo. Como poderia morrer 

comendo um simples biscoito?

Não é comendo o biscoito que você vai mor-

rer, ele disse.

Então é como?

Não sei. As visões são turvas. Só sei que não é 

assim.

Engoli. Sem mastigar, engoli um pequeno 

pedaço do biscoito que resgatei do chão.

Se não matar, engorda! Brinquei.

Mas algo aconteceu.

Ezequiel correu em minha direção.

A última coisa que vi antes de desmaiar foi os pés do 
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Geddy Lee sentiu algo reanimar o corpo do roedor, 

algo completamente estranho à sua condição de bicho 

vivo. O cheiro não era apenas de animal morto. O chei-

ro era de morte, da própria morte. O roedor inchava 

pendurado pelo rabo, enquanto Gabriele discutia com 

Marcela. Nenhuma das duas percebeu. Apenas o cão-

zinho.

 Em meio àquela cozinha de azulejos de cerâ-

mica e livros empoeirados, uma entidade acima de 

qualquer conceito manifestou-se no interior do rato 

desmorto.  A cauda pelada serpenteou, enquanto os 

diminutos olhos piscaram estimulados pela descarga 

sobrenatural que reanimou o corpo. O cachorrinho 

farejou com força. Sentiu o coração do bicho desafogar 

e voltar a palpitar descontroladamente, os pelos curtos 

eriçaram como espinhos protetores. O Pug rosnou um 

rosnado grosso, tão destoante de sua gura, que 

assustou as mulheres.

 O rato escapou da mão de Gabriele, tumefacto, 

como se estivesse preenchido por algo muito maior do 
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que o restrito corpo poderia suportar. De fato, o roedor 

estava com o couro peludo no limite de sua elasticida-

de póstuma. Os olhos, antes de brilho castanho, esta-

vam verdes. Um verde ectoplásmico que transcendia 

as bordas oculares. Encarava as duas mulheres e sali-

vava uma baba escura, podre.

 O Pug não pensou duas vezes e se colocou 

entre sua dona e o rato.

 Não é o Aristóteles!

 Como assim?

 Algo o possuiu. Os olhos dele. O jeito como 

está encarando você, Marcela! Só pode ser uma coisa...

 Que coisa, Gabriele?
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Meu estômago.

 A cólica quebrou a inconsciência. Os olhos 

ardiam. Como se a bílis transcendesse o palato e se 

alojasse em meu canal ocular. A mente tentando um 

backup, um resquício de memória. O corpo calibrando 

os sentidos, uma corrida para ver qual deles sintoniza-

va primeiro com o mundo exterior. O tato. Não senti 

mais o frio noturno, mas sim um calor matinal. Audi-

ção. Uma voz sussurrada se fez ouvir. Era Ezequiel 

agachado ao meu lado. O tato, de novo. O chão frio. 

Estávamos embaixo da mesa marmórea, no altar da 

igreja. O chão, o mesmo chão onde havia desmaiado. 

Um cheiro de morte. Morte coletiva.

 Ainda bem que você acordou, homem! – 

Ezequiel sussurrou. – Pensei que não acordaria nunca! 

Você perdeu a consciência. Já é dia. Quer dizer, acabou 

de amanhecer e os mortos já estão todos por aqui.

 Como assim?

 Dia dos Mortos! Todos os santos já resguar-

daram seus devotos. Agora estamos aqui. Com muito 
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custo coloquei você embaixo desta mesa, somente esta 

toalha branca nos “protege” dos éis defuntos.

 E o saco?

 Que saco?

 O saco de biscoitos.

 Ah! Já era. Os mortos estão com ele. Acho que 

aqueles biscoitos já estavam vencidos, eu encontrei no 

lixo. Foi mal.

 Como assim?

 Como você deve ter percebido, minha pros-

são não é mais reconhecida hoje em dia. Ser profeta não 

rende capital. Logo, só me resta a mendicância.

 Arrotei e, num piscar de olhos, Ezequiel 

tapou minha boca e disse “shhh”, o dedo indicador 

sobre os lábios nos, sujos e ressecados. Movi-me com 

cuidado e parafusei um olho em uma das frestas da 

toalha branca.

 Os mortos ocupavam todas as leiras e 

cadeiras da igreja. O reduto cristão estava preenchido 

por uma luminescência que banhava todas aquelas 

guras decrépitas, descabeladas, desdentadas, com 

vermes gordos e rechonchudos preenchendo o oco dos 

crânios. Transitavam pelos ossos nasais e órbitas dos 

olhos. Alguns nem tinham olhos. Outros eram apenas 

ossos. Alguém (ou algo) rezava a missa. Uma língua 

estranha. Não ousei sequer matar a curiosidade de ver 

aquele padre dos mortos. Olhei para meu companhei-

ro de esconderijo e joguei os ombros como se dissesse 

 “e agora”? Ele olhou nos meus olhos e disse “corre”.

 Corre!

 Corremos que nem doidos, deslando pelo 

corredor de mortos, para fora da igreja. O cheiro da 

cidade era nauseabundo. Cheiro de decomposição, de 

enxofre, de ânsia de vômito. Respirei fundo, após 

descer cambaleando os degraus. Aquela salada de 

cheiros torpes. Vomitei até a alma. Sobrou o alívio, que 

foi descartado assim que tomei conta de que os mortos 

não ocupavam apenas a igreja, mas a cidade toda.

 E agora, José?

 Meu nome é Ezequiel.

 Eu sei. Força de expressão.

 E agora? Como você desdenhou o seu santo, 

você corre. Segue meus passos. 
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Flores!

 Um mar de corpos em decomposição rechea-

va as ruas e calçadas, o profeta ululava ores e separa-

va as águas de mortos como um Moisés necromante. 

Minha barriga contraiu querendo me botar de joelhos, 

mesmo assim eu corri. Sempre às costas de Ezequiel. 

Nunca pensei que a morte pudesse cair tão bem em um 

dia ensolarado, tentava ocupar a cabeça com devanei-

os parcos na esperança de superar o mal estar. 

 Uma mão grudou em meus cabelos. Eu gritei. 

Forcei e continuei correndo. Ezequiel gritava.

Flores!

 Por que você está gritando ores?

 Porque elas são para os mortos! Precisamos 

encontrar ores para ofertar aos defuntos e conseguir 

passagem livre pela cidade.

 E vai adiantar alguma coisa?

 Vai. Uma vez que renegou seu santo, tem que 

agradar os mortos.

 Uma dor lancinante rasgou meu corpo. Pare-
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cia redundância, mas era crônico. Não aguentei e me 

prostrei de joelhos ante a multidão de corpos frígidos. 

Daquelas bocas de moscas e vermes não saía palavra 

alguma, apenas sons que pareciam mugidos de vacas 

anciãs com disenteria.

 No momento em que meus joelhos tocaram o 

chão, uma turba de braços, hastes de corpos deforma-

dos, sublinhando bocas desdentadas e podres, avan-

çou em minha direção. Protegi minha cabeça e senti 

que a mão que puxara mais cedo meus cabelos estava 

enroscada, grudada como uma piranha de plástico. 

Mas era de carne. Carne e ossos mortos. Grudada em 

meu couro cabeludo.

 Foi então que eu vi.

Quando os mortos fecharam o cerco.

 Eu vi.

Gabriele, quando percebeu do que se tratava a “mira-

culosa” reanimação do cadáver de seu amigo roedor, 

chamou pra si a atenção da criatura. Um animal não 

mais pertencente à família dos muridae, mas à outra 

família, à família das criaturas sobrenaturais, dos orga-

nismos oníricos - espectrais. Foi a primeira a ser mordi-

da. 

Marcela gritou e quis correr, mas estava para-

lisada pelo medo. O Pug tentou acudir sua dona, mas 

foi jogado para longe. A loira foi abocanhada na canela 

direita. 

Tombou.

Os olhos de Marcela piscaram algumas vezes, 

um abrir e fechar débil das pálpebras. O suciente para 

pintar em sua mente a contenda intrépida entre Geddy 

Lee e o rato possesso. Queria levantar, pôr as pernas 

compridas na vertical. Mas estava paralisada, entorpe-

cida pela mordida do animal pestilento. Geddy Lee, 

Geddy Lee! Gritou silenciosamente, com o que lhe resta-

va de consciência.
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  As duas mulheres estavam inertes no chão. 

Gabriele, em um estágio mais crítico, espumava pela 

boca e convulsionava. O cachorrinho não levava van-

tagem, mas resistia heroicamente. Mordidas nas ore-

lhas, arranhados no focinho e caíns caíns de dores. Os 

animais se enroscavam em um pequeno campo de 

batalha improvisado entre as mulheres. Era impressio-

nante a convicção de Geddy Lee. Em seu espírito puro, 

sua dona era tudo. O motivo de ele estar vivo, o motivo 

de ele se alegrar e sentir saudades. Por todos os cafunés 

que recebeu atrás das orelhinhas, por todas as noites 

que pôde dormir junto à sua humana – em cima da 

cama –, ele tinha que lutar. E lutaria até o m.

 Cansada de brincar com o animal doméstico, 

a entidade que possuía o rato extrapolou os limites 

anatômicos do bicho. Uma pequena explosão espa-

lhou patinhas, tecidos mortos, pelos e órgãos ao redor 

da cozinha e sobre as mulheres e o cachorrinho.  Uma 

nuvem de fumaça verde sibilou sobre os corpos por 

alguns segundos e tomou posse do corpo de Gabriele 

que, naquela altura, encontrava-se em pallor mortis - a 

brancura da morte.

 Levantou-se. Os olhos brilhando verde-

ectoplásmico. Limpou a espuma crassa da boca com as 

mãos, caminhou até o cachorrinho que jazia atordoado 

próximo da pia de mármore escuro. Marcela estava 

com a vista turva e, seja lá o veneno que corria em seu 

corpo, a toxina consumia seu o de consciência. 

Mesmo assim, tempo sobrou para ela perceber sua 

amiga caminhar, pegar Geddy Lee com as mãos e 

torcer o pescoçinho canino. O estalo das vértebras 

cervicais arrancou uma lágrima espessa do olho semia-

berto da loira. Uma lágrima densa, carregada de os de 

sangue. Como se a dor da perda tivesse o poder sobre-

natural de postergar a inconsciência. Gabriele se apro-

ximou do corpo de Marcela. Aquela não era mais sua 

amiga, Gabriele estava morta! Agora apenas uma 

casca, uma marionete. A entidade que havia possuído 

o corpo dela aproximou o animalzinho destroncado e 

o colocou, olho no olho, à frente dela. Gritou. Não com 

a boca, mas sim com o coração. Gritou. Com uma dor 

que jamais sentira em toda a sua longa vida. Uma dor 

que era muito mais poderosa que o medo. Um medo 

sobrenatural, que a fazia acreditar ser aquele o motivo 

de estar protegida da morte. O coração explodiu em 

cacos de sentimentos de vidro.

 O corpo possesso de Gabriele, após deixar o 

animalzinho morto ao lado de sua presa, procurou por 

algum objeto cortante. Estava exultante. Após uma 

centena de anos, desfrutaria daquela mulher. A 

mulher que deixara viver. Seria como desfrutar de um 

vinho. O sabor, a essência preservada e fermentada 

por anos a o.

Vez ou outra escolhia um ser humano para 

não morrer pelas agruras do tempo, mas sim pelos 

seus caprichos sobrenaturais. Encontrou algumas 
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facas em uma gaveta abaixo da pia e escolheu a maior e 

mais aada.

Virou-se com calma, desfrutando o momento 

para, logo em seguida, descobrir que o corpo da imor-

redoura não estava mais ali. Desapareceu. Havia ape-

nas uma fumaça e o animalzinho morto. Como aquilo 

era possível, uma vez que “Ela” era a responsável por 

Marcela viver?

 Um grito, parecido com o som do rodar de 

um balanço enferrujado, mil vezes amplicado e 

distorcido, foi escutado em toda Sonho Etéreo.

 Os mortos - em procissão naquele momento - 

todos, sem exceção, ajoelharam em reverência à voz.

 Maldita cidade e suas leis! Salivou a maldição 

entre os dentes cerrados, o corpo possesso de Gabriele. 

Eu vi.

 Distingui.

 Os mortos. A aglomeração de vísceras e ossos 

pútridos, que fechava o cerco e auscultava minha mor-

te, parou. Eles descontinuaram e se ajoelharam. E, 

naquele momento, naquele precioso momento, eu 

avistei. Vislumbrei um ramo de ores. Brotando do 

asfalto como um milagre. Como uma miragem drum-

mondiana ou um drum and bass redentor e heroico. Um 

cosmopolitan rubro e bem sacudido. Suave, sem deixar 

o gelo cair. A chave para caminhar entre os mortos. Lá 

estava. Marcela! Deitada, inerte. O punho rme, com 

os dedos rijos serpenteando as ores. O passe-livre 

entre os éis defuntos e a chave para os meus sonhos. 

Ou não.

 Cuspi um pouco da dor estomacal sobre os 

ombros, inspirei um resto de força e superei o pequeno 

muro de mortos. Quase tropecei, mas consegui me 

equilibrar e seguir adiante. Escutei Ezequiel gritar algo 

às minhas costas. Não dei ouvidos. Ao redor, a cidade 

080 081



facas em uma gaveta abaixo da pia e escolheu a maior e 

mais aada.

Virou-se com calma, desfrutando o momento 

para, logo em seguida, descobrir que o corpo da imor-

redoura não estava mais ali. Desapareceu. Havia ape-

nas uma fumaça e o animalzinho morto. Como aquilo 

era possível, uma vez que “Ela” era a responsável por 

Marcela viver?

 Um grito, parecido com o som do rodar de 

um balanço enferrujado, mil vezes amplicado e 

distorcido, foi escutado em toda Sonho Etéreo.

 Os mortos - em procissão naquele momento - 

todos, sem exceção, ajoelharam em reverência à voz.

 Maldita cidade e suas leis! Salivou a maldição 

entre os dentes cerrados, o corpo possesso de Gabriele. 

Eu vi.

 Distingui.

 Os mortos. A aglomeração de vísceras e ossos 

pútridos, que fechava o cerco e auscultava minha mor-

te, parou. Eles descontinuaram e se ajoelharam. E, 

naquele momento, naquele precioso momento, eu 

avistei. Vislumbrei um ramo de ores. Brotando do 

asfalto como um milagre. Como uma miragem drum-

mondiana ou um drum and bass redentor e heroico. Um 

cosmopolitan rubro e bem sacudido. Suave, sem deixar 

o gelo cair. A chave para caminhar entre os mortos. Lá 

estava. Marcela! Deitada, inerte. O punho rme, com 

os dedos rijos serpenteando as ores. O passe-livre 

entre os éis defuntos e a chave para os meus sonhos. 

Ou não.

 Cuspi um pouco da dor estomacal sobre os 

ombros, inspirei um resto de força e superei o pequeno 

muro de mortos. Quase tropecei, mas consegui me 

equilibrar e seguir adiante. Escutei Ezequiel gritar algo 

às minhas costas. Não dei ouvidos. Ao redor, a cidade 

080 081



respirava pouco. Com os mortos genuexos, a arquite-

tura urbana, ora contemporânea; ora anacrônica, pro-

tagonizava a pintura daquele dia.

 A imobilidade de Marcela arrepiou os pelos 

do meu corpo. Não havia elasticidade naquela tez, a 

concretude de carnes macias estava mais para carne de 

segunda congelada.

 Ezequiel continuava a gritar. Ainda sem 

compreender o profeta, segui dando atenção exclusi-

vamente à mulher e ao ramo de ores.

 Toquei, com o indicador, o ombro esquerdo 

de Marcela. Inexível como uma rocha. Retirei as 

ores das mãos dela, ajoelhei-me e ergui o corpo. Em 

meu colo, com a cabeça próxima do nariz, senti uma 

leve respiração. Quase inexistente. 

 Um sussurro.

 Concheguei o ouvido à sua boca. Ela mal 

conseguia separar os dentes, a língua desprovida de 

saliva, os lábios ressecados e eivados. Um hálito gela-

do, sem vigor. Sussurrou mais uma vez. Consegui 

traduzir os dizeres ácidos.

 A cidade vão-dite...

 A cidade não-liste...

 A cidade não existe!

Ezequiel me arrancou do chão. Marcela ainda em meus 

braços, calor humano quebrando a rigidez.

 Você é surdo! Berrou o profeta. Não respondi, 

virei o corpo e encarei o gritante. Ele estava suado e 

ofegava uma respiração intercalada por um soluçar 

agudo. Disse que eu era um tolo, que eu agia antes de 

pensar, que eu merecia tudo o que passei e tudo o que 

estava passando. Apontou o dedo e bufou. Não queria 

saber de mais nada. Eu havia cagado na boca da salva-

ção.

 Se caguei, pouco me importa! Essa é a mulher 

de quem eu falei. Presta atenção! Eu preciso dela para 

entender essas porras de sonhos e esse evento bizarro 

dos éis defuntos! Ela disse algo como, essa cidade não 

existe. Sussurrou, na verdade...

 Dei as costas para o profeta. Ele estava perto e 

dessa vez pude ouvir. Com clareza eu ouvi. E de tão 

bem que ouvi, escutei. Uma linha tênue de compreen-

são. Ele disse que a or para os mortos não era a planta 

em si, mas sim uma mulher. Aquela mulher em meus 
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braços...

 No instante da revelação, o transe dos mortos 

ndou. As turbas e las intermináveis voltaram suas 

faces decompostas para nós. Não largue a mulher, foi o 

que Ezequiel disse. 

 Pelo menos os mortos não vão mais nos ata-

car, arrisquei. Ela não é a or? Que z de errado?

 Se você não tivesse se precipitado, nós tería-

mos utilizado apenas a sombra dela. Mas agora, como 

você a envolveu, está feito. Só nos resta seguir pelo 

corredor...

 Que corredor?

 Ele apontou com a cabeça. Um corredor de 

mortos se formava à nossa frente. Como se fossem 

peças de dominó em um efeito reverso. Um imenso 

labirinto. E, com certeza, ao nal daquela trilha, não 

seria um “Minotauro” a nos esperar.

 As mãos de Marcela recuperaram a maciez e 

o calor inerente às coisas vivas.

 Flores desabaram sobre o solo de Sonho Eté-

reo.

Marcela acordou. Estava zonza e sentia o mundo trepi-

dar. Gemidos guturais, estalos dos ossos podres. Man-

díbulas deslocadas. Olhos suicidas pulando das órbi-

tas em decomposição. Os mortos, que antes pareciam 

se incomodar com a minha presença um tanto quanto 

“viva”, perlados e subservientes, forçavam o nosso 

trajeto. Rumo ao inevitável do desconhecido. Ela 

levantou debilmente os olhos e me perguntou.

 Você veio para me matar?

 Matar você? Até então eu só queria trepar 

com você. Mas aí... Mas aí começaram os sonhos...

 Sonhos?

 Sim, sonhos. Sonhava que enxergava pelos 

seus olhos. E que você zombava de mim, me traía. 

Mesmo sabendo que não havíamos verbalizado 

nenhum sentimento maior que nos jogasse para um 

relacionamento monogâmico e romântico, eu me senti 

machucado. Com ódio. 

 Como assim?

 No começo eu duvidei, mas algo tomou conta 
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do meu agir, uma ânsia, um tormento. Aquele dia no 

seu apartamento, quando questionei se você havia 

fumado e você titubeou, comecei a acreditar. Acreditar 

nos sonhos. E assim, de repente, sem saber se estava 

sonhando ou acordado, eu matei você.

 Não matou. Eu estou aqui.

 Estou vendo.

 Eu também sonhei... Que você queria me 

matar. Que era um peão... Um ceifador a serviço dela.

 Dela, quem?

 Da morte. 

Marcela ainda em meus braços. Segurava rme, com 

uma força que vinha sei lá de onde. Minhas narinas 

não mais se incomodavam com o cheiro de uma cidade 

ocupada por mortos. O estômago doía, mas doía pou-

co. O amargo do suco biliar se tornava doce sob o inve-

terado reuxo gastrofágico. O corredor ao nosso redor 

oscilava uma cortina, uma espécie de neblina ilusória. 

O pano de fundo era som, som das orações dos vivos 

enclausurados. Janelas e portas fechadas. Em cada 

porta um santo. Um Jorge, um Cosme, um Damião, um 

Antônio, um Benedito. Não deixavam a morte passar. 

Irônico, para não dizer lúgubre.

 Volteei a cabeça em busca do profeta. Ezequi-

el estava próximo, mas do outro lado do corredor. 

Como ele havia passado para lá não consegui desco-

brir, ele olhou com os olhos secos e posicionou o dedo 

indicador na frente dos lábios. Deixou o ar escapar em 

um chiado e se afastou. Parei a trajetória e gritei.

 Onde você está indo, Ezequiel? Como você 

atravessou o corredor?
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 Em silêncio ele divisou com olhos que diziam 

agora tudo está perdido. Já me cansei de vocês. A sua 

morte foi o que profetizei. Serviço terminado. Hora de 

seguir em frente, esperar novas profecias.

 O olhar de Ezequiel foi perdendo o volume 

conforme se afastava. A minha primeira reação foi de 

indignação, tentei quebrar o cordão de zumbis, rom-

per o corredor e chutar a bunda daquele louco. Mas 

tudo o que consegui foi derrubar Marcela e estreitar 

ainda mais o caminho.

 Marcela começou a chorar. O corredor, como 

uma tripa ensandecida, forçava nossos avanços. Movi-

mentos peristálticos. Ela disse, entre soluços, que não 

queria morrer. Movimentei meus braços, engoli o 

vômito em minha boca, e a carreguei mais uma vez.

 Aqueles gemidos, o sopro da respiração, os 

passos, o chão. Os sons de Sonho Etéreo se amarravam 

e formavam uma voz. A voz da cidade. A silenciosa 

fala que havia me seduzido e me conduzido até ali. Eu 

não sabia o que fazer, e nem o que estava fazendo. A 

desconstrução da minha vida era um borrão. Desde 

que cheguei à cidade, os acontecimentos não seguiram 

uma sequência lógica e concreta, mas sim etérea. 

Como um sonho. Será que era isso o que Marcela que-

ria dizer quando sussurrou que a cidade não existia? 

Para falar a verdade, eu não conseguia lembrar como 

eu havia chegado a Sonho Etéreo. Era uma fuga. Um 

borrão no meio do caminho que me ausentava de 

todos os problemas do passado.

 Marcela irrompeu por entre minhas divaga-

ções e estendeu sua mão. Tocou meu rosto. Ela me 

olhou com gravidade, a língua saiu de sua boca como 

um anfíbio desconado e umedeceu os lábios. Seu 

corpo estava mais quente e retomava a maciez e calor 

de outrora. O reexo de seus olhos reprisavam as cenas 

das vezes em que zemos sexo. Suor, gemidos, secre-

ções, dilacerações, torpor.

 Ítalo, o que está acontecendo? Eu não quero 

morrer.

 Quem quer?

088 089



 Em silêncio ele divisou com olhos que diziam 

agora tudo está perdido. Já me cansei de vocês. A sua 

morte foi o que profetizei. Serviço terminado. Hora de 

seguir em frente, esperar novas profecias.

 O olhar de Ezequiel foi perdendo o volume 

conforme se afastava. A minha primeira reação foi de 

indignação, tentei quebrar o cordão de zumbis, rom-

per o corredor e chutar a bunda daquele louco. Mas 

tudo o que consegui foi derrubar Marcela e estreitar 

ainda mais o caminho.

 Marcela começou a chorar. O corredor, como 

uma tripa ensandecida, forçava nossos avanços. Movi-

mentos peristálticos. Ela disse, entre soluços, que não 

queria morrer. Movimentei meus braços, engoli o 

vômito em minha boca, e a carreguei mais uma vez.

 Aqueles gemidos, o sopro da respiração, os 

passos, o chão. Os sons de Sonho Etéreo se amarravam 

e formavam uma voz. A voz da cidade. A silenciosa 

fala que havia me seduzido e me conduzido até ali. Eu 

não sabia o que fazer, e nem o que estava fazendo. A 

desconstrução da minha vida era um borrão. Desde 

que cheguei à cidade, os acontecimentos não seguiram 

uma sequência lógica e concreta, mas sim etérea. 

Como um sonho. Será que era isso o que Marcela que-

ria dizer quando sussurrou que a cidade não existia? 

Para falar a verdade, eu não conseguia lembrar como 

eu havia chegado a Sonho Etéreo. Era uma fuga. Um 

borrão no meio do caminho que me ausentava de 

todos os problemas do passado.

 Marcela irrompeu por entre minhas divaga-

ções e estendeu sua mão. Tocou meu rosto. Ela me 

olhou com gravidade, a língua saiu de sua boca como 

um anfíbio desconado e umedeceu os lábios. Seu 

corpo estava mais quente e retomava a maciez e calor 

de outrora. O reexo de seus olhos reprisavam as cenas 

das vezes em que zemos sexo. Suor, gemidos, secre-

ções, dilacerações, torpor.

 Ítalo, o que está acontecendo? Eu não quero 

morrer.

 Quem quer?

088 089



O corredor necrótico começava a rarear, o dia também, 

às nossas costas o sol perdia espaço para a noite. Um 

cortejo onde os mortos eram os convidados e eu e Mar-

cela os noivos de um casamento arranjado. Uma consi-

derável procissão nos levou até onde tudo havia come-

çado. Conforme o dia enfraquecia, uma luminescência 

de fogo fátuo acentuava, debilmente, as casas. Eram os 

santos que, naquele momento, deixavam que suas 

auras se insinuassem para os mortos. Diziam, em silên-

cio, que nos interiores daquelas casas, defuntos, 

mesmo os éis, não eram bem-vindos. Parei. Coloquei, 

com cuidado, Marcela em pé ao meu lado. 

À nossa frente uma mesa dobrável de ferro e 

três cadeiras do mesmo material. Sentado em uma 

delas um homem, de cabelos longos e loiros, barba 

bem aparada e olhos claros – azul celeste. Usava um 

terno branco, sapatos Mocassim.  Estávamos na rodo-

viária. Sobre a cabeça do loiro a placa identicava o 

local onde eu e Marcela nos conhecemos.

 Marcela caiu de joelhos.
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 Eu não soube como reagir. Àquela altura do 

campeonato, estava me deixando levar pelas sequências 

de acontecimentos, nem um pouco interessado em 

concatenações ou subterfúgios. Se tudo aquilo era um 

sonho ou se, mais uma vez, eu estava envolvido em 

acontecimentos sobrenaturais não programados, nada 

importava. 

 Obrigado! Disse o homem.

 Obrigado? Como assim? Quem é você?

 Dias atrás – o loiro falou, com a voz grave e 

limpa – conversava com Fernando Pessoa. Uma linha 

de raciocínio em comum tecia nosso diálogo. Não 

temos um dia a mais nesta vida que não seja um dia a 

menos...

 O loiro interrompeu seu discurso, olhou para 

Marcela, levantou-se. Sobre a mesa deixou um copo 

americano cheio com o que parecia cerveja. Uma gar-

rafa havia ali, também. Aproximou-se de mim, aproxi-

mou-se dela. Os mortos começaram a se retirar. Marce-

la, ainda de joelhos e sem reação, respirava quase sem 

movimentar os ombros. Por um impulso, que veio sei 

lá de onde, coloquei-me entre a mulher e o homem. 

Cerrei os punhos.

 Com a proximidade pude atentar para um 

detalhe, quase imperceptível. Um vazamento por todo 

o corpo do loiro. Fumaça da roupa, fumaça da pele. 

Um vapor esverdeado circundava aquela gura 

inusitada.

 Sai da minha frente, moleque sem santo! O 

homem berrou silenciosamente, apenas com o movi-

mento desembaraçado dos olhos.

Saí e, transigente, sentei-me à mesa. A cerveja 

cheirava a ovo podre.

 Afastei o copo. 

 Assisti.
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De costas, aquele homem parecia um nada. O terno era 

branco apenas no anverso dele. O dorso era uma escu-

ridão só. Não era bem uma cor. Era um nada. Vazio, 

desguarnecido, despejado, destituído. Um buraco no 

espaço. Escutei um zip. Como o som do abrir e fechar 

da braguilha da calça. O choro de Marcela.

 Chupa! Ele falou.

 Para além daquele nada, que eram as costas 

daquele ser, percebi que Marcela levantou as mãos e 

começou um movimento de vai e vem com um dos 

braços.  

 Eu falei para chupar, sua vadia! E não para 

me masturbar!

 Um incômodo rasgou meu intestino, e um 

dragão tumefacto, de dor e mal estar escalou, na con-

tramão, meu estômago e esôfago. Chorei. Fechei meus 

olhos com tanta força, que pensei que os projetaria 

pelas fossas nasais. Queria fazer alguma coisa, levan-

tar e socar a cara daquele loiro borra botas. Segurar a 

garrafa e quebrá-la na cabeça daquele violador. Quem 
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era ele? O que era ele? Por que eu não conseguia me 

mexer!

 Meus ouvidos quase não ouviram um engas-

go. As mãos de Marcela esticadas, inexíveis como se 

seu corpo tivesse levado um choque. Um ferrão vene-

noso, daqueles que paralisam a vítima no mesmo ins-

tante. Ainda não conseguia me mexer. Ânsia de vômi-

to. Raiva, confusão e frustração. Dor. Muita dor. Uma 

gargalhada.

 Ah! Ah! Ah! Ah!

 O loiro virou-se, o nada de suas costas desva-

neceu. Era o homem de cabelos e barba amarelos, terno 

branco, e sapatos Mocassim mais uma vez. Puxou 

Marcela, quase desfalecida em minha direção. A boca 

dela sangrava. E o zíper, o zíper da calça dele estava 

aberto e projetava um grotesco pênis. Alçado, de mane-

ira ofensiva, parecia um galho cheio de vermes. Pinga-

va um sêmen verde e espesso. O sorriso em sua cara era 

cínico. Toda a situação era cínica.

 Ele passou o braço sobre a mesa e derrubou o 

copo e a garrafa sobre mim. O cheiro podre me fez 

vomitar. Ele riu. Jogou a mulher sobre a mesa, abriu as 

pernas dela e a penetrou. Os olhos dela me encontra-

ram, eu não conseguia me mexer. Estavam vazios. 

Perdidos em algum horizonte. O que havia começado 

tão rápido e intenso foi revirado num piscar de olhos. 

Entre a vigília e o sonho. Pesadelo. Eu só conseguia 

gritar com o pensamento. Quem é você? Quem é você? 

Quem é você!

 Assista e descobrirá quem sou. Reles mortal. 

Zé ninguém. Sem santo.

 Como eu odiei. Enraiveci. Estar amarrado, 

mesmo com as mãos soltas.
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Entre a vigília e o sonho. Pesadelo. Eu só conseguia 
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Quem é você!

 Assista e descobrirá quem sou. Reles mortal. 

Zé ninguém. Sem santo.

 Como eu odiei. Enraiveci. Estar amarrado, 

mesmo com as mãos soltas.
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Anos que eram migalhas, um dia mundano para aque-

la criatura, a Morte se deleitava com Marcela.  

Conservara-se mais do que qualquer mortal, 

quando deveria ter morrido poucos meses antes da 

Revolução Farroupilha. Arrebatada por uma vontade 

imensa de viver. Sobrenatural. Pensava que tinha 

vencido, que a vida – ou o medo – tivesse lhe dado um 

presente. Mas era o avesso. O contrário da esperança 

havia se concretizado. A benfeitora era a morte.  E 

todos aqueles anos, anos de medo, de receio, resguar-

do e superação foram cozidos sob o estapafúrdio luar 

de Sonho Etéreo. 

 Marcela queria que Ítalo zesse algo, mas o 

tempo era pouco. Uma semana não era o mesmo que 

cem anos. Uma semente não germinava e se tornava 

árvore da noite para o dia. Os laços entre os dois, um nó 

frouxo a tangenciar apenas o plano erótico das emo-

ções. Ele assistia, lágrimas e vômito escorriam de sua 

face em uma dimensão escatológica, proporcionada 

apenas pela morte. E a morte era como um estupro. 

099



Anos que eram migalhas, um dia mundano para aque-

la criatura, a Morte se deleitava com Marcela.  

Conservara-se mais do que qualquer mortal, 

quando deveria ter morrido poucos meses antes da 

Revolução Farroupilha. Arrebatada por uma vontade 

imensa de viver. Sobrenatural. Pensava que tinha 

vencido, que a vida – ou o medo – tivesse lhe dado um 

presente. Mas era o avesso. O contrário da esperança 

havia se concretizado. A benfeitora era a morte.  E 

todos aqueles anos, anos de medo, de receio, resguar-

do e superação foram cozidos sob o estapafúrdio luar 

de Sonho Etéreo. 

 Marcela queria que Ítalo zesse algo, mas o 

tempo era pouco. Uma semana não era o mesmo que 

cem anos. Uma semente não germinava e se tornava 

árvore da noite para o dia. Os laços entre os dois, um nó 

frouxo a tangenciar apenas o plano erótico das emo-

ções. Ele assistia, lágrimas e vômito escorriam de sua 

face em uma dimensão escatológica, proporcionada 

apenas pela morte. E a morte era como um estupro. 

099



Um gesto da vida, jamais desejado. Uma entropia 

agnóstica.

Marcela sobre a mesa. Ítalo sobre o desespero. 

O pesadelo sobre Sonho Etéreo.

 A mulher fechou os olhos, despediu-se. A 

memória de uma existência vagarosa, vivida em reco-

lhimento e reclusão, era escassa. Perdia-se nas brumas 

de uma mente pouco sagaz. Uma mente pueril e mun-

dana. Ali, na reminiscência, ocuparam espaço residual 

Geddy Lee, o bravo cãozinho que a defendera até o 

último momento e Gabriele, a amiga velada – tão ocul-

ta e misteriosa quanto uma coruja. Ítalo não era lem-

brança, era presente. Era aquele momento, o prelúdio 

do m. Marcela intuiu. O corumbaense, não só era o 

tempo presente, mas um presente. Como aquelas históri-

as de sacrifícios humanos onde os sacricados eram 

tratados com as melhores regalias possíveis, antes do 

m derradeiro. Não era um algoz da morte, mas uma 

graticação pelos anos de conserva que o decesso lhe 

concedeu.

 Isso! Acabe com o que resta de mim. Incorpore-me 

em seu lado inexistente, pensou Marcela. Seu último 

pensamento, o m de um desejo jamais desejado.

Desvaneceu.

 A morte avatarizada naquele homem loiro, 

com um vazio como costas, ainda entrava e saía da 

genitália da mulher, com o falo incrustado de vermes. 

E gargalhava. O sabor daquela vida envelhecida em 

juventude era inigualável. O deleite valia a espera 

inexistente, para um ser atemporal. Melhor do que 

vinho. Melhor do que sangue. Um capricho que reali-

zava de tempos em tempos. Eras em eras.

 Sonhos em sonhos.
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Uma sombra margeava meu campo de visão. Eu esta-

va tão atordoado e costurado por aqueles sentimentos 

insanos e retroalimentados por aquele ser incompres-

sível que estuprava Marcela, que mal consegui distin-

guir. Estava tão fraco e impotente, esgotado pelas 

lágrimas e vômitos. Mesmo assim, no oco da minha 

existência, consegui encontrar um grão de denição.  

A sombra era de Ezequiel. O profeta havia voltado. 

Mas voltara por compaixão? Sadismo? Heroísmo? 

Voyeurismo?  

 Ele se aproximou como um morto vivo. Movi-

mentos dementes e descompassados. Carregava uma 

estátua de madeira em uma das mãos. Atrás dele notei, 

apenas quando o profeta estava completamente em 

meu campo de visão, um homem de camiseta branca 

regata e tênis All Star. Aqueles cabelos mal cortados, 

desarranjados, preencheram-me com uma sensação. 

Um resquício de memória. Mas eu estava muito abati-

do para realmente lembrar.

 Ao meu lado, sobre a mesa, Marcela começou 
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a desvanecer. Literalmente. Ela voltou os olhos para os 

meus, a sua pele enrugava a cada penetração, os cabe-

los caíam e cambiavam do fulvo europeu pra o grisa-

lho mortuário. O estuprador, a criatura violadora, 

ainda gargalhava e se alegrava com toda aquela situa-

ção. 

Era uma face. 

Marcela desaparecia.

E se ele fosse a própria morte? Não me sur-

preenderia. O ponto nal de todos os seres vivos 

conseguia se multifacetar e pincelar tantas telas grotes-

cas e desnecessárias quanto desejasse. A morte na 

doença, no assassinato, na arma, na guerra, na velhice, 

no abuso, no poder, no silêncio, no ar, no sexo.

Ainda não conseguia me mexer. Aquilo só 

podia ser um sonho! Tentava me convencer. Talvez 

todo sonho fosse um pesadelo em stand by. Talvez eu já 

estivesse morto e, da mesma maneira que não me lem-

brava do que existia antes de nascer, também não me 

lembrava do que existia antes de morrer. O não lem-

brar era uma benção que ao mesmo tempo era uma 

maldição. O colapso. A insignicância de todos os 

porquês.  

 Gemi um sussurro, desprovido dos princípi-

os que coordenavam o funcionamento de uma lingua-

gem.  Era uma tentativa de me comunicar com Ezequi-

el. Ele, como se adorasse fazer aquilo, levou um dedo 

indicador para frente dos lábios e ngiu que assoprava 

um “shhhh”. Aproximou-se de mim. O loiro que suga-

va a existência de Marcela nem se incomodou com a 

presença do profeta. Ezequiel ergueu a estatueta e a 

projetou com tudo em cima de mim.

Fechei os olhos.

Dor.

Um fade cinematográco.

 Um nal sem créditos.
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            sobre a dor. Uma linha tênue, porém 

contínua. Fora de sintonia. Em minhas mãos meu estô-

mago. O resto era escuridão. O vermelho vivo e úmido 

do meu órgão digestivo tomado por um pretume neo-

plásico. Do vácuo, partículas de vômito ocorreram ao 

meu redor. Uma talhadeira a engolir o que restava de 

mim. 

Sem dor. Apenas uma impressão.

A linha tênue.

A linha tênue persistia.

A linha tênue era a dor. Exatidão.

Marcela não mais existia.

Eu não mais existia.

Mas continuava a ser.

A destruição de pequenos conceitos. 

Os eventos prosseguiam.

Marcela continuava a ser?

Ezequiel?

Sonho Etéreo?

A escuridão era um manto. A morte, o pranto 

do não existir. Mas continuava a ser. Não existia, mas 

continuava sendo.

O quê?

Resposta alguma.

Apenas incerteza.

De, mais uma vez, vir a existir.

E jamais lembrar.

 Lembrar?

Do quê?

 De você.

 Que me viu sofrer. 
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