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Novas histórias de um pseudoanônimo 

 

 

Conto 1: Veracidade 

Dona Vera era uma jovem senhora. De bem com a vida, decidiu aos setenta anos passear 

pelo nordeste do Brasil no seu Vectra 2009. Pediu pro marido da vizinha levar o carro no 

mecânico e o mesmo lhe garantiu que estava tudo bem. 

Apesar de gozar sua personalidade extrovertida na vida de pensionista dona de casa, 

dona Vera era desconfiada e pouco se arriscava a confiar em estranhos. Tratava a todos com 

muita simpatia (o que dava até uma imagem de intimidade com muita gente), mas conquistar 

sua confiança era um passo difícil. 

Quando sua viuvez atingiu o décimo aniversário, decidiu enterrar o resquício de luto, 

pegou seu carro e foi viajar. 

Sempre gozou de boa saúde. 

Natural e residente em Campinas, decidiu subir ao nordeste, onde o ouvir falar de belas 

praias e clima tropical por toda a vida atraiu sua atenção e fantasias. 

Viajava sempre com o dia claro, parando em cidades de médio porte para dormir, sempre 

em um bom (mas não muito caro) hotel. Recém aprendida a usar o celular, sentia-se muito feliz 

de se encantar com seus recursos, o que lhe permitia planejar muito bem os trajetos de viagem. 

Certo dia o aplicativo não lhe avisou que a estrada planejada estava em reforma, de 

forma que teve de pegar um caminho mais longo. Entrou pela madrugada dirigindo. Forte chuva 

caia. Em local ermo, o pneu furou. 

Não havia sinal de celular. D. Vera nunca havia aprendido como trocar pneu. Não via a 

quem pedir ajuda. Dividia com dificuldade algumas luzes tênues acesas ao longe. 

Após um quarto de hora de desespero, onde pensava no que fazer, um homem de má 

aparência bateu na janela. Pelos seus pensamentos passaram as piores tragédias, de forma que 

se arrependera fortemente de ter viajado sozinha. 

Uma mulher, idosa, só, nas estradas! Mas que loucura. Jamais deveria ter ido. 

Desconfiada, quase em pânico, abriu o vidro para encarar o estranho. 

- Senhora, não quero lhe fazer mal. Meu nome é Martinho e estou aqui para ajudar. Qual 

seu nome? 

- Ve... Vera. 

- Dona Vera, a senhora poderia abrir o portamalas para eu pegar o macaco? 



2 
 

A elegante senhora obedeceu. Pressionou o botão de abrir malas e permanecendo no 

carro, travou as portas e fechou quase que totalmente os vidros, como que para se proteger dos 

seus próprios medos. 

Enquanto trocava a roda, Martinho ia gritando na chuva, comentando como gostava de 

ajudar as pessoas. Disse que morava nas redondezas e que acidentes como o dela ali eram 

comuns. "A senhora é a terceira apenas esta semana", disse.  

Apesar da cicatriz fina no rosto, dos dentes posteriores apodrecidos, das vestes rotas e 

da péssima aparência, Martinho parecia ser um homem lúcido e gentil em sua grosseria.  

- Se neste mundo todos se ajudassem, teríamos um lugar melhor. 

As palavras, ditas em tom ameno e soando despretensiosas, tiveram o poder de acalmar 

a corajosa (mas apavorada) senhora. 

Após alguns minutos, já muito mais calma, D. Vera perdera então totalmente o medo. 

Era evidente que aquele homem não lhe faria nenhum mal. Pensou na estranha aventura a que 

tinha se lançado e rememorou os momentos nos quais mentalizou cenas semelhantes (o que 

sabia ser um risco), sempre com um final infeliz, o que lhe causava arrepios. 

Chegou a pensar que a hora de viver o que seus pesadelos sempre reproduziam havia 

chegado, mas estava enganada. Aquele homem não lhe molestaria. 

Terminada a troca, Martinho foi até o vidro (que Vera abaixou três dedos): 

- Quanto lhe devo meu amigo? Disse sorrindo. 

- Só lhe peço que ajude a próxima pessoa necessitada que encontrar. Que não deixe de 

estender a mão a um necessitado. Que não se deixe julgar pelas aparências e que continue 

acreditando que o bem e o amor sempre vencem a injustiça. 

Despediram-se com sorrisos. Martinho recusou qualquer pagamento. Dona Vera deu a 

partida. 

Ia feliz. Será que valia a pena confiar nas pessoas, como muitos diziam? Sentia-se leve, 

acreditando na bondade alheia. 

Tinha recebido uma linda lição. E vinda de uma pessoa improvável em um local e 

momento mais improváveis ainda! 

Devemos olhar a essência, não a aparência! Pensava. 

A chuva ia forte. Dona Vera havia dirigido por cerca de um quilômetro em baixa 

velocidade. O local onde estava lhe parecia ainda mais deserto. A chuva ainda mais forte. Não 

havia nenhuma casa na região. A palhoça que parecia ser a casa de Martinho ficara para trás. 
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Percebeu que o carro estava com a direção desalinhada e, novamente, teve que parar. 

Olhou pelo vidro encharcado e percebeu que o mesmo pneu estava vazio novamente. 

Desta vez desceu. O que viu não foi o estepe novo, e sim o mesmo pneu velho, com um 

rasgo à faca na base que não poderia ser sido feito por um buraco na estrada. 

Por um segundo, o terror e o temor lhe invadiram. Lembrou-se de Martinho. 

Era tarde. 

O homem apareceu da sombra, agarrou-lhe por trás em uma gravata, lhe cortou o 

pescoço com a mesma faca que cortara o pneu e, enquanto Vera agonizava e a chuva levava e 

lavava o seu sangue, Martinho (que não era seu nome verdadeiro) calmamente colocava o 

estepe verdadeiro no lugar. Pensou neste momento em como tinha sido fácil enganar aquela 

velha dondoca que não entendia nada de carros. Após alguns minutos, deu a partida, deixou o 

cadáver para trás e ganhou a estrada. 

Estava trêmulo, angustiado e muito preocupado. 

Já eram quase quatro! Tinha que chegar no ferro velho antes do amanhecer para 

conseguir um preço melhor. 

 

Lição: Valorize a essência, não a aparência. Mas lembre-se que o MAL não pensa 

assim. 

 

Conto 2: O esconderijo 

Era uma vez um garoto. Filho único de um casal de professores de classe média, em São 

Paulo, vivia em um bairro suburbano antigo, de relativa tranquilidade. 

Sempre muito interessado em televisão, desenhos animados, quadrinhos e jogos de 

temática medieval, a imaginação e a criatividade férteis do garoto sempre chamara atenção de 

seus pais e de sua família. D. Samíria, sua mãe, professora primária, percebia no filho o lampejo 

da inteligência ingênua em sua personalidade bondosa e de boa vontade. 

O garoto, de nome Rafael, passava as tardes livres (após a escola) a criar histórias sobre 

os mais diversos temas, sempre envolvendo aventuras e (às vezes) romances. Após ler sobre as 

guerras mundiais nos livros de história, sua mente passou a ser invadida por cenas de 

esconderijos e abrigos. Casas, subterrâneos, porões e sótãos. Prisões, calabouços, criptas, 

castelos. A palavra “esconderijo” o fascinava. 

Esconderijo! Pensava. De onde poderia, sem ser visto, a tudo enxergar. Sentia então, tal 

qual um homem invisível, a fantasia de ter o poder de interferir e sondar as realidades alheias, 
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sem que o mesmo pudesse ser feito com a sua realidade. Pensava assim controlar sua pretensa 

ação no mundo.   

Do alto dos seus doze anos, todas as noites, escrevia no seu diário: 

Tenho tido visões, cenas e imagens de esconderijos. Esconderijos subterrâneos, bunkers 

e quartos do pânico. Castelos, porões, criptas, mausoléus, bancos, jaulas, alçapões, 

calabouços. Não apenas os imagino. Eu os visito. Eu vou até lá e os vejo. Sinto como se 

estivesse lá. Estes esconderijos me trazem uma sensação de poder. O poder de não ser visto. O 

poder de não ser encontrado. Num mundo onde pessoas expostas são extremamente vulneráveis 

ao mal, ter um esconderijo é ter poder. É a vanguarda. É a vantagem e o privilégio. 

Apesar de estimular a fértil criatividade do filho, D. Samíria, impelida pelo senso 

materno da educação que normatiza e educa, tentava traze-lo para o universo da lógica mais 

linear e concreta. Quando falhava em seu intuito, vencida, perguntava: “meu filho, para que 

esconderijos?” 

Meses se passaram. O tema ganhou força na vigília de Rafael. Pensava no assunto cada 

vez mais (embora falasse cada vez menos), alimentando-o, dando-lhe assas, dando-lhe forças. 

Cada pensamento e cena de esconderijo se desdobravam numa avalanche de ideias e imagens. 

A princípio, criava histórias, jogos e desenhos. Transformava em sua arte.  

Com o passar do tempo, as vazões criativas minguaram. Já o poder que tais imagens 

tinham sobre a mente de Rafael eram estupendas. 

Rafael passou a perceber, junto com as imagens mentais e seus desdobramentos, vozes 

(às vezes perfeitamente audíveis) que conversavam entre si. 

- Tenho uma teoria. A que equivalem os abrigos? O que é um abrigo não literal? 

Perguntava a primeira voz 

- O verdadeiro esconderijo é a total falta da necessidade dele. É ter livre circulação, 

passar despercebido, simplesmente não ser um alvo. Simplesmente não ser o alvo, respondia a 

outra. 

As emoções da aventura e da fantasia passaram a dar espaço à angustia, à ansiedade e à 

preocupação intensas. Paranoico com o medo do desconhecido e sonhando com locais 

protegidos, Rafael viveu longos anos tendo sonhos, pesadelos e fantasias com calabouços, 

subterrâneos, quartos secretos e desejos do invisível. Às vezes verbalizava, mas não davam 

importância. 

Cada vez mais isolado socialmente e da família, nos lampejos (cada vez mais raros) de 

lucidez, chegou a se perguntar do que estava se escondendo. Desenvolveu então, em paralelo 
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às fantasias escondidas, uma curiosidade sobre qual seria a ameaça que o abrigo lhe estaria 

poupando. 

Ameaças possíveis, então, começaram a jorrar em imagens mentais. 

Aos dezesseis anos, para quem olhava de fora, Rafael havia quase que totalmente se 

alheado ao contato com as pessoas. Deixou de ir à escola e passava os dias calado (às vezes 

falando sozinho mucitações sobre esconderijos), no seu quarto. 

A esta altura, a cada sonho, a cada dia, a cada pensamento, seus esconderijos ficavam 

mais sofisticados e difíceis de serem encontrados. E uma ameaça que sequer existia e passou a 

ter rosto. Passou a ganhar caras cada vez mais pavorosas. 

Pequenos vazamentos. Pequenas chuvas. Pequenos insetos. Animais, insetos maiores, 

repteis cada vez maiores. Pessoas más, ameaçadoras. Bandidos, psicopatas, assassinos. Homens 

invejosos, irrequietos, adoecidos. Zumbis, monstros mitológicos, apocalipse. O espectro de 

ameaças se polarizava cada vez mais. 

Aos dezoito anos, Rafael vivia quase que exclusivamente neste mundo, tamanha a 

energia que o mesmo ganhou. Do mundo externo, mal se preocupava com a alimentação e com 

a higiene. 

Seus pais ficaram preocupados. O garoto sempre gostara de cavar buracos no quintal. 

Cada vez mais fundos, cada vez mais elaborados. Cada vez mais bem feitos. 

Sua mãe, após anos lidando com a esquizofrenia do garoto (pelo menos era este o 

diagnóstico que lhe deram em uma visita médica domiciliar, há alguns anos), percebeu que os 

medicamentos para o caso, considerado refratário, fazia pouco efeito. As três internações em 

clinicas psiquiátricas o deixaram um pouco mais calmo e comendo um pouco melhor, mas 

invariavelmente piorando após alguns meses. 

Nesta época, Simíria notou em si alguns fatos curiosos. Notou que a cada três meses, 

em média, tinha sonhos que se repetiam. Recapitulando, percebeu que os sonhos tinham uma 

temática vaga, como a sua entrada solitária numa cafeteria ou lanchonete, um pedido no balcão 

de um sanduiche com café ou suco e o acordar após o garçom derrubar o café preto em sua 

roupa, como que atrapalhado, ansiosos ou agitado. 

Passou então a sonhar com restaurantes localizados em porões ou terraços. Passou a 

perceber que, apesar de diferentes, visitava o mesmo lugar. 

Passara a notar que, a cada quatro ou cinco sonhos, surgia um garçom que lhe lembrava 

seu filho. O garçom passou a derramar cada vez mais copos em sua roupa. O garçom parecia 
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cada vez mais jovem. Ao descer à adolescência, por um breve lampejo, em certa noite se 

mostrou com a face de Rafael. 

Acordara ensopada em suor. O garoto pedira ajuda? Era seu filho? Uma forte intuição a 

perseguia. Dormia todas as noites pedindo ao sono para voltar ao restaurante (já pequenos 

estabelecimentos em porões).  

Nunca havia se preocupado com questões envolvendo religião, espiritualidade, 

sobrenatural ou paranormalidade. Contudo, a desconfiança e a intuição que a perseguia e 

principalmente a cena forte da imagem onírica quase real que tivera com a face de Rafael a 

impelira neste mundo oculto e desconhecido. 

Já sonhava semanalmente com o garçom (que sabia ser seu filho). 

Na vida real, imerso em seu mundo, o rapaz permanecia em mutismo e negativismo, 

nada falando e apenas se alimentando após muita insistência. Simíria pediu licença não 

remunerada do seu emprego público para melhor cuidar de Rafael. 

Quando Rafael fez vinte anos, Simíria passou a ter sonhos diários com o restaurante, já 

no mesmo lugar e com o mesmo aspecto. Dizia ao marido que toda noite tinha um compromisso 

ao dormir. 

Nos sonhos ao derramar o café ou suco, o garçom-garoto-filho conversava um pouco. 

Dizia que não aguentava mais trabalhar naquele lugar e que sempre que ia pedir demissão, o 

gerente a quem se reportava era também demitido, de forma que não conseguia levar seu pedido 

adiante. Contudo, sentia-se confortável de trabalhar e morar naquele lugar, onde nada lhe 

faltava e onde tinha a segurança de estar empregado. 

Simíria achava seu próprio comportamento estranhíssimo. Mas seu amor de mãe lhe 

dava esta louca esperança. Acreditava, contra todas as suas crenças, que conversava com Rafael 

por um canal totalmente desconhecido e inusitado. 

Uma determinada noite, antes de derramar o copo de café na roupa da mãe e faze-la 

acordar (geralmente acontecia neste rito), O Rafael onírico contou-lhe uma longa história: Na 

pré-adolescência, era apaixonado por uma garota chamada Luiza. 

Na mesma semana em que começaram a namorar, seu intenso e idílico sonho de amor 

infanto-juvenil foi subitamente cortado: O pai de Luiza perdeu o emprego e, com as dívidas, 

sua casa foi devolvida ao banco e demolida. Tiveram que se mudar para o interior e nunca mais 

deram notícias. A perda súbita do bem mais precioso que jamais tivera, associado à ideia de 

que algo poderia lhe ser tirado a qualquer momento trouxeram pânico ao rapaz. 

Aquilo cresceu. 
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Simíria, emocionada por ter compreendido a gênese da loucura de Rafael, acordou com 

um sobressalto. Sim, lembrava-se de há uns dez anos atrás uma vizinha de quatro casas ao lado 

ter passado por episódio semelhante. Perderam a casa e mudaram-se sem dar notícias. 

Os sonhos continuavam, contudo. 

Numa noite muito escura, num porão vazio, seco e abafado, o garçom fora taxativo ao 

derramar o suco: cometeria suicídio. Não aguentava mais aquele, medo, aquela prisão e aquela 

rotina. Apavorada, a jovem senhora questionou-lhe do que tinha medo. O que era tão penoso, 

tão difícil no mundo? 

O diálogo onírico entre Rafael e sua mãe tornava-se cada vez mais real, lúcido e 

concreto. 

 - O perigo. Qualquer perigo. Um mundo de perigos é um mundo onde nada vale a pena 

ser construído, pois pode ser destruído a qualquer momento. 

Em pânico (sabia que se acordasse seria tarde demais), a jovem senhora passou a falar 

do amor. A mencionar que o amava e que muitas pessoas também o amavam, e que o maro não 

pode ser destruído. Por mais que as circunstâncias mudassem, a essência do amor, da 

prestatividade, do que é construtivo e virtuoso jamais se apagaria. Quer maior segurança que 

essa? Em desespero, terminou gritando-lhe: 

Tenho uma teoria. A que equivalem os abrigos? O que é um abrigo não literal? O 

verdadeiro esconderijo é a total falta da necessidade dele. É ter livre circulação, passar 

despercebido, simplesmente não ser um alvo. Simplesmente não ser o alvo. Quem ama e é 

amado cega os olhos do mal. 

O garçom derramou o café, como de costume. Acordou. Não voltou a dormir naquela 

noite. 

Na noite seguinte, não sonhou mais com Rafael. Simíria passou a ter sonos negros, sem 

sonhos, sem descanso. Seu luto pelo filho vivo viera com toda força. 

Anos se passaram. Aos vinte de cinco anos, Rafael definhava a olhos vistos. As 

internações e as sessões de eletroconvulsoterapia, prescrita pelos psiquiatras, não surtiram 

resultado. 

Extremamente cansados, seus pais estavam sem esperanças. Familiares e vizinhos se 

compadeciam da tragédia por qual passava aquele casal simpático, afável e bondoso. 

 Numa chuvosa tarde de sábado, a campainha tocou insistentemente. O pai abre a porta 

e a buzina insistente tomou corpo: Uma moça de vinte e poucos anos, pele morena clara, cabelos 

negros curtos, se identificou como Luiza e perguntou por Rafael. 
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“Dona Luiza, ele está há mais de dez anos doente. Não se comunica e nada fala. Está 

à beira da morte. Quem é você? Porque apareceu agora?”. 

Luiza começou a chorar. Após ser convidada a entrar, sentados na sala sóbria, com 

poucos móveis, contou aos pais do garoto que há dez anos se viram apaixonados e, inebriados 

de fantasias, juraram nunca mais se separar. 

Enquanto Luiza contava os detalhes, Simíria foi tomada por profunda emoção. Então 

estava certa! Era tudo verdade! 

Após contar toda a história, Luiza terminou por dizer que decidira voltar à cidade após 

ter sonhado com um Rafael adulto, doente e emagrecido, pedindo perdão por tê-la abandonado. 

Contou que no sonho falou que não havia nada a ser perdoado e que o amor é a maior segurança 

e vencedora de barreiras que alguém poderia ter. 

Não conseguindo esquecer a força das imagens do sonho, decidiu sair da cidade do 

interior onde morava e foi à antiga rua, sem saber direito a quem e por que procurar. 

Convidada para jantar, Luiza sentou-se à mesa. Neste momento, diante do olhar 

estupefato de todos, Rafael adentrou a sala. Seus olhos lúcidos, calmo e brilhantes contrastavam 

com seu péssimo aspecto físico. 

Apesar de emagrecido e muito debilitado, teve força para caminhar e abraçar Luiza. 

Chorou convulsivamente. Como se não o tivesse feito desde a infância. Seus pais 

acompanharam o pranto naquela tarde de benção e surpresa. 

... 

 

A notícia do milagre espalhou-se pela vizinhança. Perplexos, os médicos não sabiam 

como explicar o absurdo fato. 

Mas duas mulheres sabiam muito bem. Se contassem, ninguém acreditaria. Decidiram, 

sem nenhum rancor, guardar o segredo. 

Os sonhos nunca foram revelados. 

Rafael, em alguns meses, estava plenamente recuperado, física e mentalmente.  

Após período de visitas mútuas, Rafael e Luiza reataram o namoro (agora adultos) e, 

após alguns anos, quando Rafael fez três décadas de vida, casaram-se num grande descampado 

cercado por um belo jardim em uma propriedade na zona rural do município interiorano que a 

família de Luiza vivia. 

Não havia porão, prisão, subterrâneos, calabouços ou sótãos. Não havia esconderijos. 

E foram felizes para sempre. 
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Conto 3: A ampulheta 

Rubens era um garoto comum. 

Pele morena clara, filho de comerciantes informais, crescera num bairro de classe média 

baixa antigo na cidade do Recife. Levavam vida simples. Não faltava o essencial, mas não havia 

nenhum luxo ou regalia. Não tinham carro, andavam sempre de transporte público. Brinquedos 

novos, apenas nos aniversários. Comer fora nem pensar, era uma raridade. 

Sonhador e educado, sempre prezou pela manutenção das suas amizades e vínculos 

familiares. Não que fizesse grande esforço para isso, mas gostava de apreciar a ideia que o 

vínculo estabelecido com os amigos persistia mantido. Era bom saber que tinha alguém para 

quem se aprochegar. 

Dentre as vivencias adolescentes, fez da vizinhança e dos amigos de escola sua grande 

família. Pelo menos, era o que projetava para eles dentro de si. 

Aos dezoito anos, entrou para a faculdade de engenharia (para orgulho dos seus pais). 

A faculdade pública funcionava em um imponente edifício localizada no centro da cidade, 

muito distante da sua casa (num bairro quase periférico) 

O deslumbramento com o novo mundo, novos colegas, novas pessoas, novos 

conhecimentos só não foi maior que a saudade dos amigos com quem crescera. O ato de se 

deslocar para tão longa da sua casa e de passar praticamente o dia fora tinha uma simbologia 

de distanciamento tão grande que Rubens achou que não pudesse suportar. 

Vislumbrando em sua tela menta uma corda, imaginava Rubens que suas emoções eram 

como um elástico esticado ao máximo. De um lado, a saudade. Do outro lado, a vontade de 

viver a nova vida.  

“Seria ótimo se esta corda se partisse”, pensava. Pelo menos não teria que viver as 

agruras da distância nem do desconhecido. 

Mas a corda permaneceu firme. Sem enlouquecer, adoecer, ou tomar partido definitivo, 

Rubinho (como era chamado pelos amigos) persistia dilacerado. 

Bela noite, sonhou com uma piscina. Águas límpidas, azuis e cristalinas, no frescor 

matinal ao sol do outono num belo quintal de confortável mansão suburbana. 

Encantado com a muda imagem, passou a registrar seus sonhos em ímpeto febril. 

Contudo, não estava bem. Não estava adaptado à nova vida. Ansiosos e preocupado com 

emoções que nunca viveu, passou a ter dificuldade para iniciar o sono. 
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Por conta da insônia, passou a chegar atrasados às aulas. No início, passou despercebido. 

Depois passou a chamar atenção (inicialmente dos colegas, depois dos professores). As críticas 

veladas provocadas por atos que sabia ser de sua responsabilidade incutiram forte sentimento 

de culpa. Apesar de nunca ter cogitado abandonar as aulas, buscava escape na vivencia com as 

amizades e hábitos antigos, por mais fugazes que fossem. 

Bamba, se manteve firme. 

Contudo, desgastado, passou perder as forças pra esticar a própria corda. 

Assim, após meses de luta, Rubinho decaiu. Isolou-se progressivamente das pessoas. 

Suas notas despencaram. Tinha pesadelos diários. Não compreendia como uma corda esticada 

por extremos tão positivos poderiam estar lhe gerando tanto sofrimento. Cada vez mais triste, 

sem prazer com nada, emagrecido e desinteressado da vida, passou a pensar em suicídio. 

Anos se passaram. A custo conseguira se formar. Seus amigos antigos se afastaram. 

Alheios, seus pais achavam que a maturidade a tudo resolveria. 

Cronicamente deprimido, se achando no fundo do poço, passou Rubinho a sonhar, às 

noites, que estava preso em uma cela. Apesar de conseguir vislumbrar pela janela o belo dia de 

sol, via-se sem carcereiro em uma jaula sem chave. Tinha em mãos apenas um caderno e um 

lápis encurtado de tanto uso. 

Em sonho, passou a escrever: 

 Venho sonhando com uma piscina. Uma piscina em uma casa próximo da minha 

faculdade. Ao entrar na faculdade, guardei forte apego aos tempos de escola. A saudade dos 

colegas era proporcional ao medo de perde-los para o tempo. Ainda assim, era inescapável 

constatar esta ocorrência, como areia a escoar dos dedos, pouco a pouco. 

Neste panorama, qualquer contato ou proximidade com eles, principalmente de forma 

a lembrar o velho convívio e sua intimidade era motivo de jubilo. Tanto mais jubiloso o era 

quanto mais semelhante fosse o contato presente ao contato do passado. 

Apesar de aparentar desejar viver uma foto como se fosse um filme, era como era. 

Esta saudade, essa dor da perda, este apego ao impossível de ser preso remete ao mito 

da ampulheta: A prisão do tempo é uma ilusão. Não para os cancerianos.  

Esta ampulheta, apenas um pensamento, fruto da condensação das memórias, ganhou 

forma. Após ganhar forma, ganhou vida. Após ganhar vida, ganhou inteligência. Após ganhar 

inteligência, ganhou personalidade e, pra piorar, buscou exercer sua vontade. 

Conseguiu. 
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Certa noite, não sei ao certo, apareceu-me. Caminhava eu para a faculdade (símbolo 

mor do temor da perda dos queridos do passado, apenas por simbolizar o presente), quando 

os amigos me ligavam: “Cara, estão todos aqui, vem com a gente”. Como abandonar o treino 

militar, a batalha, a guerra, em plena quarta feira? Para estar com eles, valia de tudo. “Tudo 

bem”, disse. 

Numa casa, num quintal com piscina, numa conversa espontânea e descontraída, num 

jogo de futebol, às nove da manhã de uma quarta, ocorria o milagre da solidão. O milagre da 

reunião improvável num horário impossível de grãos de areia espalhados pela praia, mas 

ainda assim presos numa ampulheta. 

A minha ampulheta. Extremos iguais. Lados iguais. União.  

 

Após esta noite, escreveu num diário o máximo que se lembrava do que tinha escrito no 

sonho. Estranho, pensava, um sonho dentro de um sonho. E ainda por cima um sonho dentro 

de um sonho, sobre outro sonho antigo! 

... 

Daí em diante, nunca mais sonhara com piscinas, jaulas e ampulhetas. Nunca mais tivera 

um pesadelo sequer. 

Mesmo deprimido, decidiu tocar sua vida o melhor que pudesse. 

Décadas se passaram. A cada dia, seus amigos antigos e a nova faculdade mudavam de 

cor. Então vieram os novos amigos (que foram se tornando antigos), o novo trabalho (que se 

tornou velho), a nova namorada (que se tornou a velha esposa), os colegas dos novos trabalhos... 

e a vida deu suas voltas. Mas nunca estava satisfeito. Tinha uma lente cinzenta para enxergar 

tudo, reclamava bastante, vivia triste e irritadiço, era visto como um chato. 

Seus pais faleceram, seus filhos saíram de casa e se casaram. Rubinho sentia-se infeliz. 

Mas suportava. Dormia, acordava cedo, e amanhecia. Todo dia era igual. Um psiquiatra amigo 

de sua esposa chegou a comentar que ele era distímico. 

Após alguns anos do casamento da filha mais nova, nostálgico e saudosista como era, 

decidiu se mudar para próximo do bairro onde passara a infância. Comprou uma boa casa e foi 

preparar a mudança. 

Ao remexer em caixas antigas, encontrou um velho diário, todo amarelado e com partes 

carcomidas pela umidade, onde encontrava a descrição de um antigo sonho. 

Em forte insight, passou pela sua mente toda a sua vida e compreendera que, da conexão 

de polos emocionais, de desejos, vontades e angustias tão opostos, conseguira encontrar bons 
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momentos e se sentia realizado com tudo que conseguiu construir. Lembrou da formatura, do 

namoro com sua amada esposa, do casamento, das viagens, das ascensões profissionais, do 

nascimento dos filhos, da aposentadoria... e agora do ninho vazio. 

Cada etapa vencida, cada momento decisivo, cada virada de calendário se desdobrava 

como num filme. Seu trabalho e sua angustia foram sementes de uma farta colheita. Nunca tinha 

percebido. 

Olhou para a esposa na mesa (que fazia contas), para a aliança no dedo, para o memorial 

dos pais sobre o aparador, e se perguntou porque investira tantos anos ao esticar a corda dos 

seus próprios medos. Tudo foi para onde devia. Para que tudo isso, meu Deus? 

Rubinho percebeu que tudo fazia parte de uma coisa só. Fazia parte de um todo de 

defeitos e virtudes que o tornava único, singular e intransferível de si mesmo. Se orgulhou disso. 

Tudo estava certo. Nunca esteve fora do lugar. 

Assim pensando, calçou o tênis e saiu para correr na orla da cidade – habito que tinha, 

a pulso, instituído alguns meses antes. Ia pensando na incrível experiência (totalmente íntima) 

que acabara de vivenciar. Como nosso universo é grande! Porque perdi tanto tempo?  

Rememorou os anos de depressão, os anos onde viveu uma vida aparentemente insossa, 

sem conseguir valorizar tudo o quanto havia construído. Por que não gozara? Por que não 

aceitara? Por que não pensou mais no assunto? Por que não olhou mais para si? Por que se 

abandonou? Por quê?? 

Parecia que estava acordando de um longo sono. As perguntas iam e vinham neste fluxo 

psíquico torrencial. Antevia, em oposição, o manancial de alegrias que poderia vivenciar. Mas 

como saber?  

Mal sabia que a resposta a esse questionamento estava muito mais próxima do que 

imaginava. 

Terminou de correr, comprou uma água de coco e desceu para a praia. Queria dar um 

mergulho. Viu neste momento um garoto, que deveria ter uns sete anos, desatar correr para a 

água e jogar fora um objeto, que parecia um brinquedo qualquer. Vestia uma camisa de futebol 

mirim onde tinha o nome do garoto escrito nas costas: Rubens. 

Rubinho foi tomado de profunda emoção e começou a chorar copiosamente. Na hora. 

Ali mesmo. Quanta coincidência! Percebeu que os cabelos negros e cacheados do garoto lhe 

lembravam muito sua aparência quando da sua infância, agora com décadas de distância. 

Pensativo, coçou a barba e os cabelos brancos (que penteava para o lado para tentar esconder a 

calvície). 
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O garoto então se afastou. Rubinho ainda conseguiu, ao longe, divisar uma mulher (que 

deveria ser a mãe do garoto) a gritar: 

 - Rubens, por que jogou a ampulheta fora? 

 

 

Conto 4: O músico 

 

Era uma vez um belo país. 

No centro desta terra, formada por belas montanhas, rios, florestas e planícies, figurava 

o reino de Cristalis. 

Cristalis era um reino sem muros, sem guerras e sem tristezas. 

O rei Cristal, justo e bondoso para com o povo, gozava de simpatia entre os cortesãos, 

estima ante a população e até de respeito diante dos inimigos. 

No seu reino não havia intrigas políticas nem atritos sociais. O povo era alegre, feliz e 

não passava por nenhum tipo de privação. 

Encantados pelo excesso de equilíbrio, dedicavam-se os cidadãos à filosofia, ao estudo 

das ciências, aos esportes, e às frivolidades no tempo livre. 

Não havia desarmonia. 

O rei, viúvo desde a juventude, tinha no seu filho o coração da sua felicidade. O rapaz 

se chamava Rubião. 

Rubião era um belo moço. Rijo, altivo e tenaz em suas obrigações. Sua inteligência 

era elogiada pelos tutores e sua beleza admirada pelas adolescentes plebeias. Rubião não se 

interessava por elas. Seu senso de justiça não deixava dúvidas sobre o caminho pelo qual o 

reino seguiria após o falecimento do seu pai. 

O príncipe admirava as belezas do seu reino e a prosperidade do seu povo. Mas sentia 

que havia certa frieza nas pessoas. Percebia que, apesar do equilíbrio e da aparente felicidade 

do povo, havia uma esterilidade em suas almas que não sabia a que atribuir. Sentia com pesar 

este sofrimento, mas não encontrava palavras para descrevê-lo. 

Em palestras com o rei seu pai, este ria-se orgulhoso de suas inteligentes ponderações, 

e o aconselhava a divertir-se com as inúmeras possibilidades de liberdade que o reino oferecia 

a um garoto da sua idade. 
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Rubião costumava a escapar da vida na corte para acompanhar as caçadas do chefe da 

cozinha. O bom homem temia pela responsabilidade, mas a simpatia e espontaneidade do garoto 

sempre o conquistava. 

Numa das caçadas, Rubião, distraído com pássaros e borboletas, afastara-se da trupe. 

Entrara por uma trilha que, após serpentear por alguns quilômetros, chegava em uma clareira, 

terminando mais à frente em um barranco. Na porta de uma simples choupana, uma bela garota 

cantarolava a mais bela canção que jamais ouvira. 

Jamais vira uma mulher que não em um contexto social ou familiar. A inusitabilidade 

do encontro, associados à aventura que era sair para a floresta contra o conhecimento e vontade 

do seu pai, dava força a todas as experiências que vivenciava neste momento, gravando-se todos 

firmes em sua alma. 

A garota, de beleza sem igual, continuava a cantarolar sua canção. A vontade de se 

aproximar só não era maior que o encanto por sua música – intraduzível, indefinível e 

indecifrável. Juraria que aquele momento maravilhoso tinha sido criado pela providência para 

si. Apenas e tão somente para si. 

Neste momento, tudo lhe fez sentido. Rubião não conhecia a música. O reino de Cristal 

não conhecia a música! Era isso que lhe faltava! 

E breves lampejos pela sua inteligência justificaram a esterilidade da alma do povo, 

sua frieza, superficialidade e falta de sentimento. Sabia que tinha algo errado! 

Perdido em seus momentâneos devaneios, não percebera quando, no instinto de se 

aproximar da moça, pisara em falso em uma raiz e escorregara pelo barranco. Caiu por entre as 

arvores e bateu a cabeça em uma pedra, acabando por perder a consciência. 

Acordou em sua cama, cercado de médicos e enfermeiros. Seu pai, atordoado de 

preocupação, deu um grito de felicidade ao vê-lo acordar. Aliviados, os cortesãos não 

perceberam quando o garoto perguntava debilmente sobre uma cabana e uma bela garota. 

Falava de uma bela canção e tentava repeti-la. 

Em vão. A voz não saia. Embasbacados, os sábios não sabiam o que dizer. A verdade 

é que o reino de cristal não conhecia a música. Sem se fazer entender, Rubião calara-se e 

contemporizava. Parecia estar tudo bem. 

Desde então, o rei, eventualmente, não deixava de reparar que por vezes, Rubião 

tornava-se frio e distante. Não conversava com as pessoas, não se interessava pelos estudos e 

pelos assuntos do reino. O chefe da caça, temeroso por represálias, ocultara do rei que permitira 
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que o príncipe lhe acompanhasse e disse que o encontrara quase que por acaso desacordado no 

pé de um barranco. 

 Como tais momentos eram esparsos e eventuais, o rei despreocupou-se. 

Contudo, as crises de melancolia tornavam-se mais e mais frequentes, e de repente 

nada fazia o rapaz sair do quarto. Sem se alimentar adequadamente, negligente com a higiene, 

cada vez mais triste e calado, Rubião adoecera, tornara-se depressivo e nada o tirava de seu 

sofrimento. Em sua intimidade, sonhava constantemente em rever aquela bela garota e ouvir 

aquela maravilhosa música. 

Em seus sonhos, repetira em sua mente a melodia, sentindo em sua alma a vibração de 

cada nota, suas cadências e encadeamentos. Cada passagem da melodia era um universo 

musical a ser continuamente desmembrado, e a força desta experiência era absolutamente 

arrebatadora. Nada o tiraria daquele mundo 

Os melhores médicos do reino foram convocados, mas nada puderam fazer. Rubião 

balbuciava frases sobre uma garota perdida em uma cabana, da qual ninguém tinha ouvido falar. 

Falava de uma música presa em uma floresta. Os médicos se riam. O povo dizia que o rapaz 

enlouquecera. Outros, mais sensatos, falavam que o bom príncipe entrara em profunda 

depressão. 

A notícia da tragédia disseminou-se pelo reino. 

O tempo passou, sem que a saúde do príncipe melhorasse. Rubião completava quinze 

anos. O rei, em completo desespero, já na sua velhice, orava aos seus ancestrais para que alguma 

solução se apresentasse. 

Em lampejo de esperança, mandou chamar o chefe da sua guarda e deu-lhe a missão 

de viajar aos reinos vizinhos em busca de ajuda. O capitão, de nome Francis, homem ainda 

jovem e de bom coração, prometeu dar o seu melhor. 

Acompanhado de uns poucos bons homens, o capitão deu início à sua jornada. 

Passaram-se quase quinze anos sem que desse notícias. O rei enviara emissários à sua procura, 

que ainda não haviam retornado. 

Francis, célere em buscar ajuda nos reinos vizinhos, relatava a sábios e doutos que 

encontrava sobre os sintomas do príncipe. As reações variavam entre o pessimismo blasé, a 

empáfia e ao descaso. Tratava-se de um simples caso de loucura, e para esta não havia cura! 

Tentara viajar para fora do país, e nem nos mais longínquos reinos do mundo conhecido 

conseguira algo que se lhe afigurasse como uma solução. 



16 
 

Ao retornar à cidade, carregado de más notícias para entregar ao rei, o capitão foi 

avisado, antes de chegar ao castelo, que um andarilho se instalara nas imediações da cidade. 

Havia rumores de que era um feiticeiro malévolo e que a população o evitava diuturnamente. 

Como o homem era recluso e ensimesmado, os agentes da lei nada puderam fazer 

contra o forasteiro. Mas o desconforto geral era evidente e, antes que a situação se agravasse 

em tensão social – e evitando incomodar o estimado e sofrido soberano com tais notícias - seus 

tenentes, aliviados pelo seu retorno - o clamaram por providências. 

O capitão, acompanhado de alguns soldados, fora a seu encontro. O forasteiro 

apresentara-se como Cinis. Alto, magro, aparentando estar pela quinta década de vida, 

apresentava cabelos surpreendentemente negros, coloração acompanhada pela sua longa barba. 

Olhar forte e penetrante, feições indecifráveis. Do seu corpo, despendia-se a visão do contato 

com a natureza e o odor característico da vida ao ar livre. 

O viajante contou sua história. Tratava-se de um estudioso dos conhecimentos ocultos, 

sem teto, que fora banido do reino de onde nascera, intolerante com o estudo de certos 

conhecimentos. Foi acusado de feitiçaria. Dizia que era um local de conflitos e sofrimento, 

doenças e misérias. 

Após alguns anos tentando moradia e asilo em outras cidades, acabara por decidir 

vagar pela natureza, de onde absorveu seus conhecimentos e aprendeu seus segredos. Aguçara-

lhe a inteligência e fortalecera-lhe o corpo, até ouvir falar de um reino onde eram marcantes a 

tolerância e a felicidade. Então viera para esta cidade. 

Contrariando todos os protocolos, o capitão descreveu a situação do filho do rei. O 

andarilho, de nome Cinis, se prontificava a examinar o garoto – agora um homem maduro. 

Pela primeira vez, a cidade entrava em polvorosa. A reação da população, ao ver o 

capitão da guarda real acompanhando um andarilho maltrapilho temido por todos, variava entre 

chacota, assombro, revolta e medo. O próprio capitão, conhecendo o apreço do rei pela ordem 

social, instintivamente temia por sua ira – por ele nunca vista. 

O rei, preocupado com a saúde do filho, dava audiências e despachava de um quarto 

vizinho. Já idoso, dava sinais de falha em sua lendária vitalidade. Ao avistar o capitão, seu 

alívio fora imediatamente substituído pelo espanto ao avistar a figura maltrapilha do andarilho 

Cinis. 

Francis jamais estivera em situação tão embaraçosa. Como informar a seu rei bondoso 

e justo que seu desespero quinzanual fora em vão? Como dizer que tudo que pudera fazer pelo 
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prezado príncipe fora apostar suas fichas em um maltrapilho desconhecido, de péssimo conceito 

frente à população? 

Francis resolveu ocultar o fracasso da sua missão e apostar suas fichas no destino. 

 - Majestade, nada pude fazer. Nada encontrei!  Este homem, apesar de sua aparência, 

parece guardar em si velada sabedoria, e prontificou-se a examinar o príncipe. 

O velho, então, meditava. Seu melhor homem retornara de mãos vazias e o bizarro 

indivíduo, de então inusitada presença, figurava-se como última esperança. 

Hesitou. Como aproximar o precioso Rubião deste desconhecido de péssima 

aparência? Lembrou-se de sua falecida esposa, que sempre tratara todos os súditos com igual 

respeito. 

Por fim, decidiu-se. Permitiria o acesso do suposto mago ao leito do filho. Cuidadoso, 

Cinis pediu reserva, e encerrou-se no quarto do príncipe por cerca de duas horas. 

Ao sair, ante a expectativa geral dos cortesãos, pediu para falar com o rei em particular. 

- Majestade, seu filho não está louco. O príncipe herdeiro tem a alma na natureza. 

- Seja claro! Do que ele padece? Ele sucumbirá? 

- Nada posso afirmar. Há mistérios na terra que só são decifrados quando os 

observamos e acompanhamos seu curso. Rubião está perdido em um labirinto que só existe 

dentro de si. A chave está no seu coração. Confie em seu amor e aguarde! 

Impressionado com a firmeza e delicadeza das palavras vindas de um homem tão rude, 

rei Cristal nada disse.  A sorte do seu reino estava lançada. 

Cinis recomendara vigilância especial ao garoto, e disse que dispunha da pessoa certa 

para acercá-lo. Saiu em viagem sem deixar relato do destino. 

... 

Após poucos meses, Cinis retornava acompanhado de um homem misterioso. Alto, 

espadaúdo, cabelos curtos e olhos negros, assustava pelas faces sem vida e pela marcha 

quadrada. Andava apenas em linha reta e não parecia ter vontade própria. Disse ao rei que este 

homem deveria ser o serviçal direto do príncipe, e que tivesse confiança de que a cura viria. 

Sem maiores explicações, deixou o castelo saiu pelos portões da cidade e nunca mais 

foi visto no reino de Cristal. 

Todas as noites, o homem misterioso, tal qual um fantoche, aproximava-se do leito do 

príncipe, sentava-se no seu leito e velava-lhe o sono. Ao amanhecer o dia, postava-se ao lado 

das janelas – sempre de cortinas cerradas – sem nada dizer. Nunca nenhum cidadão de Cristal 

ouvira-lhe emitir uma única palavra. 



18 
 

Tanta amolação e dor minaram a saúde do rei Cristal, que aguardava o desenlace no 

quarto real. 

Em uma noite chuvosa, em seu leito de morte, o rei nomeara Francis como regente e 

o fizera jurar manter funcionantes as instruções do andarilho. O homem misterioso de marcha 

quadrada jamais deveria deixar a presença do príncipe. 

Na noite em que o rei faleceu, Rubião completava três décadas e três anos de vida – 

em sua maior parte por sobre a cama. Exaurido pela busca incessante da música perdida, o filho 

único do rei Cristal cogitava dar fim à própria vida. Havia momentos que o sofrimento 

insuportável lhe dava forças para sair do universo musical que o aprisionava e olhar para fora, 

como um ligeiro olhar por sobre grande muralha. Planejando progressivamente dar fim à 

própria vida, apropriou-se, quando da visita de um dos médicos, de poderoso medicamento que, 

em doses altas, consistia em veneno mortal. 

Sua passagem de anos, neste interim, não lhe poderia ser mais sofrida. Saber da 

existência de tamanha beleza e austeridade, moça e música, mulher e melodia, lhe era 

insuportável. Sem elas, não poderia viver. 

Abriu lentamente a garrafa, e logo aos primeiros goles, sentia o queimor do líquido 

amargo descer-lhe pelas entranhas. Qual seria o sabor da morte? Antes que terminasse o 

conteúdo, foi tomado de lento e irresistível torpor, adormecendo pesadamente. 

Neste exato momento, o regente Francis entrava sozinho para tentar ao príncipe a 

notícia do falecimento do rei. Encontrando o moço adormecido e o esquisito fantoche sentado 

ao leito, velando-lhe o sono, não deu pela tragédia que se avizinhava e - não percebendo a 

garrafa entreaberta - deixou silenciosamente o aposento. 

Rubião sonhava. Caminhava por entre uma conhecida floresta, montado em seu um 

altivo cavalo branco, acompanhado por sua matilha de caça, em uma bela manhã dominical. 

Teve a impressão de que ali já estivera em sua infância. 

Na esteira da caça a um veado, desmontou seu alazão e seguiu por estreita trilha, que 

jurava um dia já ter visto. Em uma clareira, à beira de um barranco, avistara uma garota que lhe 

pareceu a mais bela que o mundo poderia conceber. Em diálogo mudo, a moça aproximou-se, 

parecendo penetrar-lhe o pensamento. 

 - Há muito que a procuro! Quem é você? 

 - Me chamo Isaura. Estava aguardando o seu retorno. Há muito por fazer, muito por 

resolver. 

 - Estou perdido! Sofro todos os dias, sinto sua falta! 
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Isaura, intensa de beleza, doçura e amor, respondeu: 

 - Bravo Rubião, é chegada a hora. É tempo de voltar ao mundo e retomar a sua 

responsabilidade. O amor não é uma prisão, é salvação. O amor não é sofrimento, é brandura. 

O amor não é saudade, é saúde. O amor não é loucura, é lucidez. Não é frieza, é música. Viva! 

E continuava: 

 - Por que se entrega Rubião? Por que não olha para si? Por que não vibra? Por que 

não ama? A música não lhe pertence, mas está dentro de você! Cante! Cante! 

O herdeiro do trono de Cristalis recuou frente à firmeza austera das inusitadas palavras 

proferidas pela mais bela moça que já conhecera. Sem perceber, pisou em falso na raiz de um 

grande carvalho e escorregou pelo barranco que ladeava a casa. Caiu por entre as arvores e 

bateu a cabeça em uma pedra, acabando por perder a consciência. 

Acordou com o sol a pino, penetrando impiedosamente os limites impostos pela sua 

janela. Quem abriu as cortinas? Não se lembrava de ter visto a luz nos últimos anos. 

Últimos anos! 

Há quanto estava ali? 

Avistou a garrafa semiaberta de um medicamento que sabia ser muito perigoso se 

usado inadvertidamente. Então se lembrou de todo seu sofrimento e não entendia como, 

justamente após tentar o suicídio, tinha tanta força e energia para levantar da cama. 

Neste momento, reparou em seu imóvel companheiro dos últimos anos. Entendeu, 

portanto, porque as janelas estavam abertas. Lembrou vagamente que sonhara com uma moça 

que belas palavras lhe dissera, mas não se lembrava quais eram. 

Sentiu, de súbito, uma enorme vontade de gritar! Abriu a boca, mais o que saiu não 

foram gritos, e sim as notas iniciais de uma bela, antiga e esquecida melodia. 

A força da emoção que se seguiu foi tamanha que o ar lhe faltou, e a voz, vacilante, 

ameaçou falhar. Foi quando que o homem imóvel, como que por encanto, emitiu uma série de 

cliques metálicos e repetiu, com bela voz feminina, exatamente a mesma canção que jazia 

aprisionada nos recônditos da sua infância, loucura e consciência. 

Rubião, emocionado, ia recuperando as forças. Musica! Luz! Vida! A bela canção que 

lhe preenchia o sentido de viver! 

Quando terminou de cantar, o homem misterioso (que, ao que Rubião percebia, era um 

robô autômato), caiu pesadamente ao chão de mármore e partiu-se em milhares de pedaços 

metálicos cinzentos. 

Cinzas. 
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Cinis cumpria sua obra e sua profecia. 

Após mais de quinze anos de encarceramento, Rubião deixou o quarto e mandou 

chamar Francis. O velho capitão, emocionado, abdicou imediatamente da regência em favor do 

novo rei. Rubião finalmente tornara-se o que nascera para ser. 

Ao saber da morte não tão recente do seu querido rei e senhor, já estava preparado para 

o sofrimento que viria. Decretou luto de trinta dias para que o reino pudesse descansar. Após 

prestar as devidas homenagens ao seu falecido pai, dirigiu-se à floresta à procura da moça dos 

seus sonhos. Apesar de nunca vista por ninguém no reino, sempre reclusa nas profundezas da 

floresta, o então rei Rubião jamais duvidara de sua existência. Os caminhos até ela, como que 

por um encanto, eram visíveis só para si. Encontrou-a facilmente em sua cabana, como que a 

espera-lo pacientemente. Levou-a para a corte. 

O maravilhoso reino de cristal, rico em ouro, sabedoria e felicidade, agora era rico em 

música e sensibilidade. As maravilhosas melodias proferidas pela mais nova cortesã a todos 

encantava.  Até que o rei Rubião, agora plenamente lúcido e restaurado, desposou a bela 

mulher. 

Que se chamava Isaura. 

E foram felizes para sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


