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CAPÍTULO 1
“Droga, só me faltava isso!”
O palavreado chulo empregado tanto podia
ser com relação ao tempo chuvoso, ou à
decepção por não estar onde pretendia; ou aos
dois juntos.
“Isso lá é hora de estar num lugar desses”
se bem que eu não sabia que horas eram e nem
que lugar era aquele. De fato, o tempo estava
ruim demais, não era uma simples garoa, era
uma chuva fina, constante, que não chegava a
atrapalhar a visão, mas incomodava muito.
“Ainda bem que não tem trovões e
relâmpagos!” constatei depois de examinar o
céu escuro. “Meno male” completei, como se
isso fosse ajudar em alguma coisa.
Ali, parado no meio da rua, vi um carro se
aproximando em alta velocidade “Esse corno
vai acabar atropelando alguém”. O carro passou
ao meu lado, a menos de um metro, fazendo
com que os pneus jogassem água para os lados,
e prosseguiu seu caminho até sumir no final da
rua ou ser encoberto pela cortina de chuva “Esse
bosta deve estar nuns cem por hora”.
Mesmo de relance pude notar que era um
carro velho, daqueles caindo aos pedaços, que
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ninguém consegue imaginar de que maneira as
autoridades permitem transitar.
“Devia estar prensado como sucata!”
Como se meu comentário fosse mudar
alguma coisa. E, naquele momento, nem era
isso que importava, só tinha me distraído por
alguns instantes.
“O que estou fazendo aqui?” Fiz essa
pergunta mesmo sabendo que não havia
ninguém para responder, até porque não via viva
alma. E mesmo que tivesse, só faltava essa,
abordar alguém e perguntar:
“Por favor, poderia dizer onde estou?”
Àquelas horas da madrugada, calculei umas três
horas, no mínimo me tomariam por louco e
sairiam correndo. Isso se fosse possível fazer a
pergunta e eu sabia que não era. Tinha que me
virar por mim mesmo, não havia outro meio.
Não consegui evitar certo sorriso com aquela
idiotice.
“Pareço um bêbado acordando com a
chuva gelada!” O certo é que eu não me
diferenciava muito de um. Questionar onde
estava e o que fazia num lugar era coisa de
bêbado, drogado ou louco. “Quem sabe eu não
seja um pouco dos três”.
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Essa dúvida sempre me assolava e não
pude evitar novo sorriso e uma gargalhada a
seguir.
“Acho melhor bêbado... basta água fria
para curar” voltei a ficar sério.
“Tem que haver alguma coisa aqui? Quase
sempre tem!” Questionei e respondi a um só
tempo, e passei a prestar mais atenção à minha
volta, enquanto pensava que os normais sabem
onde estão e o que fazem em determinado lugar.
“Ao menos deviam saber!”
Saí do meio da rua para a calçada mais
próxima. Do outro lado, reparei que um rapaz
vinha vindo cobrindo a cabeça com um já
encharcado capuz. Mantinha os dois braços
cruzados contra o peito, um sinal claro que
sentia o frio provocado pela chuva no corpo já
molhado. “Seria ótimo fazer o teste e perguntar.
Como se fosse possível.” Pensei novamente,
embora sabendo que era totalmente impossível,
mesmo assim voltei a concluir que seria
interessante. “Ainda bem que não posso, ia
matar o rapaz de susto” cheguei à conclusão
que era mesmo melhor assim.
Ele caminhava ligeiro, quase correndo,
com certeza querendo chegar rápido ao seu
destino ou, ainda, estava apenas com medo da
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rua deserta; sequer olhava para os lados. “A
gente não devia ter medo de ruas desertas”
pensei; “as com gente é que são perigosas...
principalmente as com gente com carros” ou,
pior, pensando bem “As com gentes bêbadas
dirigindo carros”.
Cheguei a esboçar um sorrisinho quando
me veio à mente “Ao menos em situações
normais”.
Enquanto acompanhava o caminhar do
rapaz, não pude evitar que me passasse em
pensamento que: se referir-me a gentes bêbadas,
estava certo ou errado?
Isso me fez lembrar um idiota, metido a
letrado, que, certa vez, fez desfeita a uma
chegada minha criticando o uso da frase “A
gente vamos” repeti de propósito.
Não pude deixar de lembrar que esse
mesmo idiota trancou a esposa nua no hall do
elevador e até hoje deve pensar que ninguém
sabe ou que ninguém viu, mas provavelmente
por ironia do destino eu estava lá.
Fiquei pensando o que era mais grave, usar
um coloquial muito utilizado pelos jovens na
linguagem informal ou fazer um papel daqueles
com a esposa; além do mais, na linguagem
informal esse termo existe e é bem comum,
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independente de aceitarmos ou não. Mesmo que
não deixe de soar estranho quando dito, tal qual
quando, de forma contrária, se grita Boca de
Álcool ao invés do tradicional Boca de Arco.
“Boca de álcoolll” eu repeti mentalmente
a pronúncia, “Boca de arcoooo”, acompanhei
comparativamente. Após repetir por duas vezes,
continuei achando estranha a primeira frase;
mesmo que correta. “A segunda soa mais
natural” confirmei em pensamento.
“Boca de arcoooooo” gritei. Sempre
chegando à conclusão que, nesses casos,
devemos encarar como um apelido do nome; ou
do termo correto, para quem preferir.
Até eu estranhei de estar com esses
pensamentos nessas horas. Mas, também, eu não
tinha nada melhor pra fazer ou pensar. Tentei
voltar à minha missão, sempre encarava isso
como uma; talvez com o propósito de não
enlouquecer de vez.
“Pode ser também minha sina.” Como
sempre, resolvi aceitar, deixar pra lá e
concentrar a atenção ao que acontecia à minha
volta e ao que existia naquele lugar; já estava
me acostumando a não ter o que fazer nesses
casos.
“Melhor ficar atento!”
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O rapaz dobrou a esquina à sua direita e eu
voltei a concentrar naquilo que estava fazendo
antes; tentar achar alguma coisa que indicasse
ou, ao menos, me desse uma noção do que
estava fazendo naquele lugar e àquela hora. Não
era um apagão mental, mas soava como se fosse
um.
Houve um tempo em que sempre achava
importante saber onde eu estava, mas depois de
ter perdido muitas das vezes tempo demais
tentando descobrir o nome de uma rua, pois
quase sempre não se encontra placa por perto, vi
que não adiantava nada. A placa, quando a
encontrava, não trazia o nome do bairro.
O que adianta saber que é a Rua José ou a
Rua João quando não se sabe onde ela fica. Não
faz a menor diferença, muitas vezes nem para a
atendente do guincho que tem o guia eletrônico
de ruas à disposição. Carro quebrado, à noite,
em dia de chuva; melhor ter um GPS e torcer
para que a rua conste do arquivo ou encarar a
chuva até achar um ponto de referência.
Não consegui novamente evitar pensar e
me comparar a um bêbado que acorda numa
praça qualquer. E, enquanto olhava para um
lado e para outro, não pude evitar lembrar e rir
da piada do elevador: quando o ascensorista
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pergunta qual o andar e a pessoa já errou o
prédio. “Porque nos dois casos não tem
qualquer importância!” Era a óbvia conclusão.
Também para o bêbado de nada iria adiantar
saber que praça é aquela, se não souber em qual
cidade desceu do trem.
“No meu caso seria importante primeiro
saber qual era aquela cidade.” Podia parecer
brincadeira, mas não era.
“Pelo menos estou no Brasil!” deduzi por
alguns letreiros e propagandas.
“Ao menos não estou totalmente perdido!”
Não pude evitar o riso quando completei
minha ideia de mudança na sinalização de ruas
“E porque não acrescentar também o país...” em
alguns casos, não nesse, poderia mesmo ser
importante. Por isso eu não me importava que
rua fosse aquela ou onde estava; era indiferente.
A única pergunta, não poucas das vezes
sem qualquer resposta, era o que eu estava
fazendo em determinado lugar ou, em outras
palavras, o que deveria estar fazendo ali. Sabia
que levava algum tempo até fazer sentido; qual
um bêbado que acorda em cama estranha. Isso
se viesse a fazer qualquer sentido, o que não era
raro ocorrer.
Continuei parado.
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Ficar ali simplesmente olhando, subir ou
descer a rua, ou mesmo andar sem rumo pelo
bairro era indiferente. A única coisa impossível
de saber era de onde vim, sabia que podia ter
vagado inconsciente de um lado para outro.
“Voltar pra onde?” Não tinha a menor
ideia do porquê de ter vindo parar ali.
Essas situações não me eram comum, mas
já estava acostumando; um pouco preocupado
pelo aumento da frequência e da lucidez
apresentada nos casos, é verdade.
No começo de tudo sempre tomei por
sonho, depois por passagens irreais, daí
fenômenos espirituais e, por fim, certo tipo de
consciência noturna; sempre sem saber precisar
ao certo o que e porque isso acontecia comigo.
“Mas, se estava ali, era ali que
provavelmente devia estar!” E, há muito, já
aceitava isso com certa naturalidade. Porém, não
sem curiosidade.
Desistir seria uma opção, mas isso nem
passou pela minha cabeça “Sou curioso demais
pra fazer isso”.
Achava no mínimo interessante. Sabia que
ia deixar rolar e ver o que aconteceria depois.
“Na maioria das vezes acontece alguma coisa.”

11

Acreditava também que tudo tem um
motivo de ser, apenas às vezes não é
imediatamente revelado ou, simplesmente, não
se entende o que deve ser feito.
Voltei a lembrar do caso da mulher presa
no hall do elevador. Eu estava dormindo quando
escutei um choro, baixinho, sufocado, resolvi
ver o que era. Vi a mulher nua, choramingando,
presa num hall enclausurado. Todas as portas à
sua volta estavam fechadas, a do elevador
inclusive.
Sentada num cantinho, vez por outra
levantava para acionar o botão de luz quando
esta se apagava automaticamente, e vez por
outra batia de leve na porta à sua direita
implorando aos soluços e fala baixa que a
deixassem entrar.
Dava sinais de temer o escuro e estar
humilhada pela situação; tremia o tempo todo, a
friagem do piso e do tempo fresco devia
contribuir para aquele estado.
Ficamos tempos ali até que alguém, a
visível contragosto, abriu a porta na qual batia e
a deixou entrar no apartamento. Eu fiquei ao
lado o tempo todo, quieto, parado e calado;
também não sabia o que e nem se podia fazer
qualquer coisa. Isso não me pareceria estranho
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se o hall tivesse outro acesso que não o do
elevador e o prédio fosse o meu; não o ao lado.
Nunca soube explicar o que aconteceu e o
porquê de ter estado ali, mas sempre procurei
uma razão para este tipo de acontecimento. Esse
e outros que também acostumei a rotular de
inexplicáveis.
“Por que estou aqui?” Fiz a pergunta a
mim mesmo e continuei olhando à minha volta.
“Por quê?” Continuei olhando e repetindo:
“Por quê?” Esse tipo de repetição me fazia
concentrar em tudo que se movia e também no
que não se movia.
Olhei o prédio à minha frente. Comum,
igual a qualquer outro e aos outros naquela e em
outras tantas regiões; mudava apenas a fachada,
a cor, o número de andares.
Nada de diferente.
“Ao menos por enquanto!”
Corri a vista de um lado a outro. Foquei a
visão no jardim do prédio mais próximo:
pequeno, com um gramado e passeio, arbustos,
coqueirinhos, plantas baixas, algumas flores;
tudo muito igual a qualquer outro. No mais,
também normal: uma guarita, um porteiro
sonolento ou mesmo dormindo. No interior,
luzes apagadas e gente também dormindo.
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“Foram os alienígenas!” A voz, vindo de
trás, me chamou a atenção num instante, não
sem certo susto; confesso.
Voltei a cabeça e, em seguida, me virei por
inteiro no rumo da estranha voz.
Vi uma jovem, descabelada, olhos
arregalados quase saltando das órbitas, parados,
vermelhos, estranhos, aterradores; doidona à
simples vista.
Não pude evitar um passo para trás. Ainda
sem responder, continuei verificando os
detalhes.
Magra, mais ou menos um metro e
sessenta de altura, cabelos embaraçados;
assimilando a chuva, molhados. Tal qual o
vestido de um preto sem gosto, todo amassado,
desbotado, contrastando com a pele branca da
moça.
Pálida, denotando fraqueza ao primeiro
sinal; só a primeira vista, logo iria saber.
Estava descalça. Não usava nenhum
ornamento comum às jovens. Que era jovem,
não restou qualquer dúvida; uns vinte e poucos
anos, foi a primeira conclusão.
“Foram os alienígenas!”
Repetiu a mesma frase anterior que,
mesmo dita em tom afirmativo, parecia esperar

14

e exigir uma reação; desta vez o foi com voz
mais alta e grave, daquelas que pareciam exigir
uma resposta ou mesmo uma pergunta.
O estranho era a forma incisiva, como se
quisesse me convencer de algo. Mas, me
convencer do que, eu nem tinha ideia do que ela
falava. “Uma drogada,” pensei “só pode ser”!
Minha ideia dos moradores de rua se
limitava a crianças e velhos. “As mulheres
jovens se viram de outra forma.” Comentei
comigo mesmo, baseado naquilo que se vê com
mais frequência no dia a dia das cidades
grandes. Não podia ser uma mendiga, embora os
trajes levassem a crer.
“E o cheiro... deve cheirar a cachorro
molhado!” Imediatamente, me pareceu que
cheirava. “Cruzes!”
“Não adianta querer pegar os alienígenas...
já voltaram para Marte... foi de onde vieram...
não vão voltar aqui... eu sei.”
O rosto da jovem era fino, alongado,
pescoço algo longo, os cabelos apresentam um
tom castanho claro e pareciam sujos; não usava
brincos, correntes e nem pulseiras.
De uma maneira geral a fala era arrastada,
trôpega, a cabeça balançando para os lados;
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enquanto falava fazia com que o som desse a
impressão de mais alto e mais baixo.
Agitada, movia-se de um lado a outro sem
parar. Isso me permitiu ter uma visão da moça
de todos os ângulos possíveis: frente, perfil e
costas.
Sua pele branca ao menos no rosto
apresentava um sujo em forma de manchas,
como se fosse de um cascão não removível pela
simples chuva. “Deve ter dormido encostando a
cabeça no chão.” Foi a melhor conclusão.
As frases eram pronunciadas agitando a
cabeça para cima e para baixo, parecendo querer
confirmar para si mesmo suas palavras; e, para
os lados, quando aparentava estar negando. Isso
tudo num frenesi que me lembrei dos drogados
por crack, com seu agitar convulsivo da cabeça
e corpo. “Só pode ser!” me ocorreu novamente.
“Aquilo destrói o cérebro!” Sabia que eles sob
o efeito da droga não dizem coisa com coisa.
Enfim, apenas uma fala sem sentido algum.
“Tudo igualzinho!”
Por outro lado, se eu acreditasse em
assombrações seria uma ótima hora de
reconhecer uma. Mas, eu não acreditava.
Acreditava em seres que assombravam pessoas
fracas “Definitivamente, não é o meu caso”.
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Porém, eu não sabia o que era aquilo ou
aquela. Decidi dar corda: “O que os alienígenas
fizeram?” Perguntei, já aguardando uma
resposta sem nexo.
“Que alienígena?” Durante algum tempo
me olhou de maneira estranha. Nessa hora eu é
que me senti um drogado, um bêbado talvez;
para colocar o caso numa condição mais
aceitável por mim.
“Foi influência magnética... da Lua!”
Apontou o dedo em direção ao céu.
A Lua por certo estava lá, mas o tempo
chuvoso não permitia ver nada além da
escuridão e os claros num ponto ou outro; qual
uma névoa branca brilhante das luzes refletindo
na chuva. Um halo de um branco mais intenso
confirmava aquela indicação. “É, ela está lá...
provavelmente ali mesmo.” Acabei concluindo.
“Exatamente no lugar apontado.”
Isso me fez lembrar que hoje era dia 03 de
novembro de 2001, noite de lua cheia, agora
encoberta pelas nuvens de chuva, mas ainda lua
cheia.
Lembrei que a Lua tem força sobre a água,
basta lembrar as marés. E que o corpo humano é
feito de 70% de água. “Influência deve ter!”
Mas, sobre o que falava aquela criatura eu não
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sabia. “Será que ela sabe o que está dizendo?”
Ainda confuso, continuei matutando “O que ela
quer dizer com isso tudo?” Comecei a gostar da
brincadeira, se era uma, afinal eu não tinha nada
mais importante para fazer.
“O que tem a influência magnética com o
quê?” Resolvi arriscar uma pergunta.
“O eclipse lunar de fevereiro ainda estava
causando muita influência nas pessoas. Foi por
isso que aconteceu o que aconteceu. Você sabia
que ele causa perturbações magnéticas?”
Eu nem sabia que teve eclipse em
fevereiro, se é que teve; muito menos que
poderia causar perturbações por tanto tempo,
afinal estávamos quase no fim do ano. Que dirá
ter acontecido alguma coisa especial; coisas
sempre acontecem. Mesmo assim insisti:
“Então, o eclipse aumentou o magnetismo.
Mas, o que aconteceu? Com quem ou com o
que?”
“Não sabe o que aconteceu ou tá me
tirando. Acha que sou boba ou quer me fazer de
boba.”
Estive para falar que podia não ser, mas
parecia uma, falando coisas sem nexo. Ou
melhor, não boba, mas louca mesmo. Embora
soubesse que louco não é upgrade de bobo. Ao
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menos, não nesse contexto que foi colocado
pelos dois lados.
Procurei manter a conversa, mesmo sem
saber qual era a razão. “Fale-me da influência
magnética e do eclipse, foram eles os
culpados?” Na minha ideia a próxima pergunta
seria culpados do que?
Ela não me deu tempo sequer de terminar
de bolar minha estratégia para levá-la a contar o
que devia saber e cortou meus pensamentos
praticamente com um grito: “Que influência
magnética, você é louco ou o quê... porra!”
Olhou furiosamente para mim “Se olhar
matasse eu estava morto”.
“Foi a falta do terceiro elemento.” Ela
agora falava em tom doce, quase angelical.
Ela falava em água, lembrei-me da regra
do FON, as ligações intermoleculares e dos
diversos fenômenos interessantes da água “Fon:
flúor, oxigênio, nitrogênio;” Revisei estando
certo da sequência “mas o que tem a ver o
nitrogênio com tudo isso?” Sabia que as
pessoas afetadas por narcose pelo nitrogênio
comportam-se como se estivessem intoxicadas e
que ela afeta em muito a capacidade de
discernimento; mas ela falava em falta do
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terceiro elemento. E, até onde eu sabia aquilo só
acontece quando o ar é inalado sob pressão.
Isso me desconcertou mais ainda, até
porque só agora havia percebido que ela vinha
mudando de voz a cada insinuação ou a cada
resposta.
Até então a remota tese da possessão nem
me
passara
pela
cabeça
“Possessão
demoníaca?” Perguntei a mim mesmo,
lembrando-me da pseudo-redundância tida por
aqueles que acham que possessão só pode ser
demoníaca. Demoníaca ou não, até então eu não
costumava aceitar nem como hipótese. Sempre
preferia ficar com as explicações tidas como
naturais, mesmo que os fatos estivessem
mostrando o contrário.
Compreendi que nesse caso estava ficando
com dúvidas da naturalidade da coisa. Não se
tratava de uma mudança de entonação na voz.
Era uma total mudança de voz, de fina para
grossa, poderia até arriscar que, de feminina
para masculina.
Novamente resolvi arriscar numa pergunta
direta:
“Você chega, fala em alienígena, em
magnetismo, terceiro elemento; sei lá o que quis
dizer com isso.”
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Ela fez sinal de silêncio colocando o dedo
indicador na boca.
“Você é que está aqui! Por quê?”
Em seguida, andou à minha volta como se
me estudasse da cabeça aos pés.
“O que é ou quem é você?” voltou a
perguntar.
“Eu sou Vinícius Tadeu, desculpe. Por um
momento você me assustou, confesso!” Estiquei
a mão num gesto cortês, não sem alguma
hesitação.
Ela recuou um passo ou dois. Agora, me
pareceu verdadeiramente assustada.
“Não se aproxime de mim!” Continuou se
afastando.
“Espere” repeti “espere, não quis assustála”.
O olhar agora era de indignação “Não me
assustou, simplesmente ninguém nunca tocou
em mim.” Parou, completando:
“Fique onde está!”
“Está bem, ao menos diga como devo
chamá-la?”
Ela fez uma cara de desentendida que
parecia até ser real. Retrucou: “Me chamar por
quê?” Olhou desconfiada, e prosseguiu: “Eu já

21

estou aqui!” Continuou: “Sempre estou aqui,
onde nasci. Nunca saio daqui”.
Não achei que fosse deboche ou piada,
somente acreditei que ela se referia à cidade, por
isso, continuei calmamente:
“Você deve ter um nome, como devo tratála?”
Notei que ela estava refletindo, pensando,
provavelmente decidindo se deveria ou não
atender meu pedido ou bolando algum nome
para dar em resposta.
“Se faz mesmo questão, pode me chamar
de Ate. Mas, confesso que até aqui não tinha me
decidido.”
O nome era fácil, porém, não o achava
comum. Achei-o estranho; apenas estranho.
Parecia falso. “Sempre o são nessas ocasiões.”
Simplesmente, aceitei.
“Ate, o que faz aqui, na chuva a essas
horas?”
“Olha quem pergunta. Eu sou daqui, já
disse.” Voltou a me olhar fixamente. “E você?”
Resolvi enrolar nessa parte e contornei
mentindo apenas um pouco. Não quis dizer que
não sabia o porquê e parecer um louco, um
bêbado de fim de noite, ou pior, um drogado
igual a ela. Então resolvi mesmo contornar,
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escondendo um pouco a verdade. Afinal, não
sabia com quem ou com o que estava lidando;
nem imaginava.
“Confesso que eu não sei, exatamente.”
Respondi.
“Se não sabe o porquê de estar aqui, fica
aqui por quê?”
Quis dizer que não sabia para onde ir, o
que até certo ponto era verdade. “Procurar o
quê?” e “Onde?” Eram as perguntas que me
martelavam a cabeça o tempo todo; nessa e em
outras ocasiões semelhantes.
“Aqui é São Paulo, não?” Soltei uma
pergunta vazia.
“Lógico! Não sabe onde mora não?”
“Eu moro ali?” Apontei o prédio da frente,
procurando dar à frase um tom de pouca
importância.
“Ali não! A maioria é meu chegado. Eu
saberia.”
“Então... naquela casa.”
“Também não, ali mora uma velha
sozinha. Uma chata! Reza o tempo todo!”
“Estou brincando, moro naquele prédio
ali” apontei num rumo onde existiam dois
prédios.
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“Nem vou perguntar em qual dos dois,
porque também é mentira. Na verdade você nem
é daqui desta região.”
“Como pode saber?”
“Eu sei! Você não reconhece nada aqui e
não sabe nada do que aconteceu aqui! Estou
certa?”
Achei que era hora de abandonar o
joguinho que estava praticando para confirmar
se ela era mesmo daquela região. Agora estava
convicto que sim.
“Você sabe onde ou moro?” Quando dei
por mim já havia dito. Por um instante o idiota
aqui achou que se fosse um demônio ele saberia.
Mas, se fosse, também poderia esconder que
sabia. “Pergunta boba!”
Ate me olhou incrédula. “Deveria saber?
Se nem você sabe! Ou tá me tirando
novamente?”
Acho que para ela eu estava parecendo o
personagem da piada do bêbado que vai de casa
em casa perguntado às mulheres se o marido
dela está e, a cada resposta sim, continuava o
trajeto até que encontrou um sonoro: Não! Não
está. Então, com voz pastosa pediu à mulher que
viesse ver se quem estava falando não era o
marido dela. “Agora eu é que estou parecendo
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um drogado.” Pensei, ainda achando que a
hipótese do bêbado era melhor.
Resolvi mudar o tom da conversa: “Eu
desisto! Estava sem sono, resolvi caminhar um
pouco”.
“Difícil de acreditar! Nessa chuva? O que
parece é que ainda não acordou!”
“Como eu disse, saí para andar e fui pego
pela chuva.”
“Conta outra, faz mais de cinco horas que
está chovendo sem parar e você tá sequinho.”
Atentei ao detalhe, de fato estava seco.
“Acho que chuva de sonho não molha! Ou
molha?”
Ela voltou a ficar estranha. Em segundos
suas feições se modificaram por completo.
Olhos esbugalhados, cenho franzido, as veias da
testa parecendo pulsar a ponto de explodir,
lábios trêmulos que parecia expandir o tremor
para o corpo todo. Praticamente cuspiu:
“Foi droga, muinta droga!”
Cheguei a sentir os respingos de cuspe no
rosto. Não esperei sequer o final da frase.
Interrompi, dizendo:
“Nem muita droga e nem pouca. Não uso
drogas!” Coloquei ênfase na frase final.
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“Não foi você que usou idiota. Foram
eles.”
“De novo aquela falação sem sentido.”
Pensei.
“Você não é um drogado, apenas um
bêbado. Eu acho.”
Eu sabia que ela tinha razão, pelas atitudes
eu devia mesmo parecer um, e por isso procurei
relegar a observação.
“Você também não me parece bem.
Desculpe-me, cheguei a pensar que fosse um
fantasma.”
“Não errou por muito, apenas me fizeram
assim.”
“Desilusão amorosa?” Arrisquei perguntar.
“Amorosa?! Não conheço esta palavra, fui
criada pela desgraça, pela maldade gerada pelo
ser humano, pela raiva descontrolada, pelos
pensamentos de vingança e, porque não dizer,
pelo ódio das pessoas.”
Sabia que a vida errante era sempre fruto
da desilusão. “Seria esse o caso dela?”
Pensando, era muito jovem para esse caso, o
mais provável era que estava a brincar comigo.
Voltei a indagar: “Você mora ali?” Indiquei o
prédio à frente.
“Nasci ali!”
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Foi a resposta seca que obtive. Achei
estranho, o prédio parecia novinho em folha;
recém-construído.
“E seu pai... sua mãe?”
“Pais e mães, tenho muitos e, ao mesmo
tempo, nenhum. Por quê?”
“Devem estar preocupados, não acha?”
“Eu sou fruto do ódio, mas eu não me
importo, o ódio deles me alimenta e isso me
basta.”
“Ate, porque você falou, quando
começamos a conversa, em alienígenas e
magnetismo?”
“Falei? Não sei, já era.” Cravou-me um
olhar fixo como se analisasse se eu merecia ou
não uma resposta. “Quem acha que foi
magnetismo ou alienígenas são uns idiotas. Foi
o Padre Voador!”
Nada mais desconcertante, se é que as
respostas anteriores já não o eram em
suficiência. Enquanto matutava sobre tudo, Ate
continuou: “Encontraram balões, tinha balões
por toda parte”.
Ela continuou andando de um lado para
outro e voltou a falar “Esquece tudo que eu
disse. Todos são malucos, não é nada disso.”
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Achei que a chuva fazia efeito também nos
drogados. “Estaria ela ficando lúcida?” Pensei
para falar:
“Você se referia a alguma coisa ou a algo
acontecido com alguém. O quê?”
Ate pareceu mudar com aquelas palavras e
assumiu novamente a postura e comportamento
anterior. O que disse a seguir voltou a me
confundir.
“É só uma suicida!”
“Suicida! Quem?”
“Falei suicida? Não, é uma coitada!
Devemos matar os culpados! É isso... você
concorda? Se não concorda, você não pensa por
mim e nem para mim. Deve ir embora. Você me
enfraquece.”
“Matar quem, Ate?”
“Os dois! Por quê? Vai defendê-los? Devia
existir pena de morte:” passou a mão aberta no
pescoço “degolados... melhor,” fez com a mão
como se puxasse alguma coisa acima da cabeça
“forca;” colocou a língua para fora “igual ao
Saddam Hussein.”
Antes que ela continuasse enumerando
todos os meios de execução, cadeira elétrica,
câmara de gás, injeção letal e tantos outros
meios mais, preferi cortar:
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“Eu não sei do que você está falando.”
“Não importa, eu tenho que ir, estão me
chamando.” Dito isso, Ate virou de repente e
atravessou a rua sem olhar para os lados.
Enquanto andava, resmungava “Malditos
sonâmbulos. Só pode ser. Dizem que eles
conversam dormindo”.
Eu não tinha escutado ninguém chamar.
Mas, achei melhor deixá-la ir, como se pudesse
evitar “Quem sabe dormindo ela melhora”.
Durante um tempo fiquei vendo ela se
afastar, no rumo do prédio à frente. Um carro
passou, acompanhei com os olhos pensando que
ela podia ter sido atropelada se o carro tivesse se
adiantado um pouco ou ela demorado mais;
quando voltei a olhar na direção do prédio ela já
não estava mais à vista. “Deve ter entrado.”
“Estranho, eu nem sabia que o Saddam
tinha morrido; o que será que ela quis dizer com
isso. E, onde entra o padre Bartolomeu de
Gusmão e os balões da Passarola nessa história.
Estranho mesmo. Bom... Deixa pra lá.”
Continuei ali, por alguns momentos,
pensando nos afazeres do dia seguinte. Por um
instante achei mesmo que estive bêbado e agora
estava de ressaca. Os pensamentos foram
ficando cada vez mais confusos, aquela
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conversa não parecia real e cheguei a duvidar ter
existido; o cansaço estava tomando conta do
corpo. Fui ficando sonolento, as ideias foram
sumindo aos poucos e sem concentração
nenhuma. Apaguei.
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CAPÍTULO 2
– Diabo de noite, parece um breu!
Palavras soltas como um resmungo de
espanto, dito ainda meio dormindo e meio
acordado; igual ao dizer daqueles que retomam
a vida de relação num ponto inesperado.
– Mas que diabo de noite é essa?
Acordar altas horas da madrugada de uma
noite chuvosa não é coisa incomum; nem pelo
fato de acordar e tão pouco por ser uma noite
chuvosa.
– Inferno Verde!
Agora me referia à floresta, debitando a
ela a chuva quase que contínua. Não concordava
com o termo para se referir à região; quanto ao
verde, tudo bem; o inferno ficava por conta de
quem inventou a frase.
“Acho que tinha medo da Amazônia. Não
sabia lidar com ela, ao menos não da forma
como se devia!” Pensei.
O problema era a escuridão. Não se tratava
de uma noite comum; isso eu logo percebi. Era
uma ausência total de luz, sequer um ponto
luminoso parecia existir.
– Eu nunca vi uma coisa dessas!
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Durante alguns minutos fiquei olhando
para cima, onde tinha certeza que estava o
telhado sem forro. Lembrei-me que era comum
ver alguma claridade por entre as telhas,
exatamente onde elas se juntam. Aquilo estava
me intrigando.
– Pode ser um eclipse.
Sabia ser noite de lua cheia, mas mesmo
com o tempo chuvoso haveria alguma
luminosidade; sabia, porque era ruim para caçar
em noites de lua cheia. E, eu gostava de caçar.
Chutei procurando afastar do pensamento a
conclusão mais óbvia.
– Somente a cegueira pode causar isso! −
comentei receoso e, porque não dizer, com
medo de ser verdade.
Relutei contra o que tinha por absurdo,
mas parecia o óbvio, e procurei o fósforo;
sempre o deixava ao lado da cama, perto da
parede, juntamente com o cigarro.
Debruço na cama, a mão tateou varias
vezes o chão, num movimento de varredura, até
encontrar a parede. Nada, nem sinal das coisas,
e eu tinha certeza de tê-las colocado ali quando
fui dormir. Havia até fumado um cigarro antes;
eu sempre fumava deitado na cama enquanto
repassava as coisas do dia findo.
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Desisti de procurar. O fósforo e o cigarro
pareciam ter evaporado.
A cama de casal ficava posicionada no
lado oposto e à esquerda de quem olha da porta,
por segurança, sempre mantida com dois lados
encostados
nas paredes;
um cuidado
recomendado onde se tem crianças. Assim, a
cama e a parede à direita da porta formavam um
corredor sem qualquer obstáculo até o fundo do
quarto. Eu sempre dormia deste lado, porque do
outro, onde ficava a janela, era preciso pular por
cima para deitar; detestaria se tivesse que
engatinhar até a cabeceira da cama.
Levantei o corpo para a posição sentado.
Com 1,85m de altura sabia que estava mais ou
menos no meio da cama e não corria o risco de
pisar no maço de cigarros que sempre era
mantido próximo à parede; mesmo assim apoiei
os pés de leve e em vários pontos, acreditando
ser
possível
tê-los,
involuntariamente,
empurrado um pouco mais longe. Também não
estavam ali.
Ainda sem enxergar fiquei em pé e virei o
corpo para a direita no rumo da porta. Caminhei
em frente lentamente, mesmo sabendo que não
haveria nenhum objeto para atrapalhar. Eu
sempre deixava as portas abertas e a intenção
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era ir direto à cozinha onde sabia ter fósforo; a
porta da cozinha ficava no mesmo rumo da do
quarto, uma em frente à outra, com o banheiro à
direita. A surpresa foi praticamente bater contra
uma parede onde deveria existir uma porta
aberta.
Não encontrar uma porta no lugar onde se
acredita
estar
deixaria
qualquer
um
desconcertado, comigo não foi diferente. Não se
tratava de encontrar uma porta, que se
acreditava aberta, fechada; era sua ausência que
preocupava.
Sem qualquer idéia do que acontecia fui
tateando a parede até encontrar uma porta;
aberta, como deveria estar. Sabia da existência
de um pequeno hall com cinco portas, formado
pelas portas do quarto do qual havia saído, a do
banheiro, a da cozinha, a do outro quarto e a da
sala; nessa exata ordem quando se começa pela
da direita, saindo do quarto e voltando ao ponto
de partida.
Com os dois braços à frente, na conhecida
posição de andar de um sonâmbulo, cruzei o
hall em direção à cozinha. Não podiam ser mais
que alguns passos, talvez três, quatro, cinco;
talvez mais; nunca havia contado. Fui contando
enquanto andava devagar, achando que os
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passos curtos estavam me confundindo, quando
passou dos dez já tinha certeza de algo errado. A
confirmação veio com o encontro de uma nova
parede; as duas mãos se apoiaram ao mesmo
tempo. “Direção errada!” Por enquanto, parecia
uma brincadeira e eu estava levando como tal;
fora a possibilidade da cegueira, que eu ainda
preferia manter como improvável.
Direita ou esquerda não importava mais,
escolhi um lado qualquer e continuei, até
porque, à minha direita ou à minha esquerda não
significava nada; não mais. Esbarrei em um
móvel; um sofá. Isso deu a certeza de estar na
sala e ele ficava de frente para a porta de
entrada; sempre esteve ali. Estava fácil, fui
naquela direção. Outra parede. Nenhuma porta.
Sem mais o que fazer ou pensar, segui a parede
contornando outro canto e um móvel que ao tato
não reconheci. Uma nova porta; um novo
cômodo. Entrei, terminando por constatar que se
tratava de mais um estranho ambiente; nada que
tocava me lembrava do que esperava encontrar.
– Desisto!
Falei pra mim mesmo em voz alta,
enquanto sentava num canto qualquer,
colocando as pernas para frente e as costas
apoiada nas duas paredes. Lembro-me de ter
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fechado os olhos por alguns instantes; não sei se
adormeci. Apenas que quando os reabri, aos
poucos, o escuro não era tão negro, dava para
ver os móveis e reconheci o quarto em que
estava; o de minha filha. Daí pra frente foi tudo
muito fácil, levantei, fui à cozinha, o caminho
ainda era escuro, mas nem tanto, agora parecia
tudo fácil; junto ao fogão apanhei o fósforo e
acendi uma lamparina; naquela hora não tinha
luz elétrica.
Voltando ao quarto, o cigarro estava ao
lado da cama, como deveria estar; ao lado do
fósforo. Voltei a deitar enquanto achava
inacreditável ficar perdido numa casa de dois
quartos, sala, cozinha e banheiro; lugar que
havia construído a quatro anos e onde havia
dormido muitas e muitas noites. Notei que a
chuva continuava caindo, fraca, mas contínua;
como quase sempre acontecia.
Antes de pegar no sono novamente, não
sei por que, me lembrei de Ate e o estranho
sonho.
– Ate.
Voltei a repetir:
– Ate.
Procurava relembrar detalhes de tudo o
que tinha por acontecido: “Ou não!”
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Na roça um domingo não difere muito dos
outros dias, os animais tem que comer da
mesma forma; os peões também. A única coisa
que fugia à rotina era a serraria parada,
normalmente não serrávamos madeira aos
domingos. Isso dava alguma folga e deixava
certo tempo livre. Assim, mesmo tendo
acordado, resolvi permanecer na cama e rever o
episódio daquela noite.
Aos poucos fui montando o quebra cabeça
naquilo que pude. A referência que tinha sido
feita à cidade de São Paulo me deu uma pista e
refiz mentalmente o trajeto daquela noite
durante o inusitado blackout. A posição dos
cômodos, a ausência de portas nos lugares que
deveriam estar e os desconhecidos móveis.
Nada batia com os objetos e a posição dos
existentes na minha casa.
“É como se eu estivesse num outro local.”
Além disso, tinha aquele estranho encontro
noturno.
“Ate.” Eu não conseguia entender o que
tinha acontecido e a única coisa comum entre o
dormindo e o acordado é que, nos dois estados,
continuava achando o nome estranho.
Aquilo era mesmo muito estranho e por
alguns instantes fiquei matutando.
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“Seria mesmo São Paulo?” E aquele lugar;
o que eu tinha a ver com ele e com aquela coisa
que disse se chamar Ate.
“Estranho! Uma louca, drogada; ou, seja lá
o que for.” Revi mentalmente sua fisionomia.
“Parecia real, mas será que era?” Fiquei
matutando essa pergunta até que acabei
aceitando que não ia obter resposta alguma;
apenas suposições que cada vez mais me
pareciam improváveis. Ainda: “Não falava coisa
com coisa.” Lembrei: “Alienígenas... Padre
Voador... Terceiro Elemento...” Concluí que não
fazia mesmo sentido algum.
– Bom, ao menos por hora vamos esquecer
esse assunto e cuidar da vida.
Um banho gelado despertou de vez a
consciência para o dia que começava. Lá fora
não tinha sol, estava nublado, mesmo assim o
calor já começava a tomar conta de tudo;
diferente do tempo noturno, que era sempre
mais fresquinho.
Decidi sair, espairecer a cabeça e, para
isso, nada melhor que uma pescaria.
– Salgado, tá a fim de comer um peixe
muquiado lá na beira?
A pergunta foi dirigida a um mateiro que
sempre me acompanhava nas pescarias e
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caçadas; embora essa última opção já há algum
tempo viesse evitando.
– Pra já patrão!
Na barranca de rio, ou mesmo nas casas de
caboclos da região, é comum comer, no trisca,
peixe moqueado. Isso consiste em limpar o
peixe sem tirar a escama e, sem temperar,
colocar diretamente no braseiro; escamas para
baixo. Num prato se põe separado, caldo de
limão, sal e pimenta vermelha amassada. Para
comer é só molhar pequenos pedaços no sal, no
limão e na pimenta, a ordem e a quantidade
dependem do gosto de cada um. Com uma boa
cachaça não tem melhor.
O Tocantins é piscoso, mas não é fácil
pegar um bom tucunaré. Mas, sempre se dava
um jeito, comprava se preciso fosse; os
ribeirinhos sempre tinham algum preso em
cercados, ficar sem peixe nunca ficamos, no
máximo outro tipo qualquer.
O resultado da pesca não foi dos melhores,
muita pinga e pouco peixe não podia dar em
outra coisa. Saí caminhando bêbado. Salgado,
também bastante tomado, resolveu ficar por lá
mesmo.
Eu vaguei de um lado a outro até que me
dei por perdido.
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– Como posso me perder aqui?
Ainda me lembrava de conhecer bem o
caminho. Se bem que sem sol é fácil se perder
na floresta.
Refiz mentalmente o trajeto percorrido e
concluí que devia estar num determinado lugar,
mas estava em outro com certeza; totalmente
diferente e estranho para mim.
“Nada bate com nada!” Comparei
mentalmente o que via à minha volta com tudo
que me lembrava de ter visto anteriormente
naqueles arredores.
“Lembre-se da cruz.” uma voz interior
pareceu gritar “Lembre-se da cruz.” No meu
estado, não tinha como reagir àquilo que parecia
soar como uma ordem.
– Em nome do pai...
Comecei em voz alta enquanto levava a
mão direita à testa. Ao toque do dedo melado de
barro os pensamentos clarearam um pouco “A
cruz no chão.” Escutei e repeti:
– Ah! A cruz no chão!
E comecei a procurar um objeto para
riscar. Quanto estava para quebrar um galho que
achei apropriado fui dando conta que a tal cruz,
tantas vezes ditas pelos mateiros, era apenas um
caminho com aquele formato; uma maneira de
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não se perder ainda mais na mata andando sem
rumo certo.
Escolhi uma direção qualquer e caminhei
por quinze minutos em linha reta naquele
sentido, andando tão reto quanto meu estado
permitia, sempre quebrando alguns galhos finos
para marcar o caminho.
– Nada conhecido!
Voltei em cima dos próprios passos ao
ponto de partida e prossegui por igual tempo no
rumo oposto.
– Diabo! Nada ainda!
Referia a não encontrar referenciais
conhecidos.
– O negócio é continuar.
De novo, em cima do rastro, até o ponto da
partida inicial; o meio. Virei noventa graus
alinhando os braços abertos com a trilha feita
pelo percurso anterior; o corpo pendia hora no
rumo de um dos braços ora no do outro. Fui em
frente, olhei o relógio achei fácil, tinha dois,
meio embaçados era verdade “Quinze minutos,”
dei um giro completo “nada!” Voltei passando
pelo ponto de partida e seguindo em frente por
igual tempo. “Não adiantou!” Concluí, antes de
aceitar a derrota; desta vez não me preocupei em
voltar ao ponto de partida.
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Não tinha importância alguma; perdido em
um lugar ou outro tanto fazia.
– Pra quem tá perdido qualquer vereda é
caminho... e qualquer ponto de descanso
também.
Brinquei, mas antes de parar andei mais
um pouco a esmo. Pouco depois desisti de vez;
– Curupira! Só pode ser.
Lembrei-me que, nas rodas de fogueira,
nas caçadas, os mateiros sempre comentavam;
principalmente quando se matava muitos
animais. “Faz ficar perdido na mata; cria
ilusões, enlouquece.”
– Se eu tivesse ao menos um doce.
Pensei em subornar a criatura.
– Dizem que dá certo... – respirei fundo.
– Pensando melhor, acho que esbarrei num
cipó! É isso!
Comentando daqueles que falam
bloquearem o sentido de direção. “Anhangá?”
Questionei algo ainda mais confuso: “Inhangá?”
Sem saber distinguir a Mãe do Mato daquele
que ronda Copacabana, no Rio de Janeiro. “Não
importa, é tudo diabo velho. Coisa ruim.” Sentei
num canto qualquer enquanto declamava com
voz arrastada, quase cantarolando:
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– A mente dos que passam, nada lembram,
conscientemente... inconscientemente navegam,
caminham, sonham...
Repeti por vezes o mesmo trecho, tentando
levar em frente, sem sucesso, a poesia.
– Dante Milano!
Eufórico, parecia ter descoberto o Brasil.
Mas, qual um bêbado qualquer, esqueci
que a bebida altera o sentido de direção; a
verdadeira culpada. Depois de ter andado muito
não tinha a menor ideia de onde estava.
Continuei sentado. Por um instante acho que dei
um descanso aos meus ouvidos; ficou apenas o
silêncio.
“Ei pau d´água, acorda.”
“Pau d´água é a mãe.”
“Não me ofende! Devo ter mãe bêbada
mesmo.”
Depois de ter retrucado a ofensa vi,
mesmo com a vista embaçada, que uma moça
bonita estava ao meu lado. Trajava jeans e
camiseta básica branca. Nos pés, que podia ver
de muito perto, um tênis também branco.
“Ate? Você tá diferente. Que tá fazendo
aqui?”
“Eu que o diga, porque continua aqui na
porta do meu prédio. E bêbado, por sinal.”
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“Que prédio... eu tava pescando.”
“Pescando? Tá vendo algum rio aqui.”
Foi quando me dei conta de estar sentado
numa guia de sarjeta numa rua movimentada.
“Maldita cachaça!” Já não sabia se a pescaria
foi um sonho, se havia ficado ou tinha
continuado bêbado; se fiquei ali a noite toda.
“Aqui é São Paulo?”
“Tá ruim mesmo.”
“Que dia é hoje?”
“Domingo, quatorze de dezembro de dois
mil e oito. Da era cristã, para ser mais exata.”
“Tá de gozação?”
“Lógico, olha seu estado. Roupa toda suja
de barro, tem barro no rosto, nas mãos, nos
cabelos; descalço.”
Recordei-me de ter tirado a botina e
colocado do lado onde estava sentado. Olhei dos
lados, não tinha calçado nenhum.
“Devem ter roubado!”
“Roubado o que?”
“Minhas botas. Coloquei aqui.”
“Cachaça é fogo! Como conseguiu se sujar
tanto?”
“Foi a chuva. Tem muito barro.”
“Que chuva, isso foi a noite, já tá tudo
seco.” Começou a rir. “Onde você arrumou
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tanto barro pra se sujar assim? Barro nessa
região não tem nem pra remédio.”
Olhei para Ate e ao redor. Ela devia ter
razão, não havia qualquer sinal de chuva. E,
muito menos de barro. “E a picada barrenta
pela chuva noturna? É... cadê a picada? A
mata? E o diabo do Salgado?”
Recordei que ele tinha ficado na barranca
do rio, o problema era onde estava o rio. Tinha
lembranças certas da lama escorregadia, de ter
tropeçado algumas vezes, de ter caído sentado;
apoiado as mãos no chão barrento para levantar.
Até de ter andado de quatro procurando uma
árvore para me apoiar. “Devo ter esfregado as
mãos no rosto por causa de muriçoca. Aquelas
diabas irritam.” Concluí que devia ter limpado
a mão na roupa também. Sentia na bunda o
molhado da lama. O problema é que a única
lama daquele lugar estava em mim. No resto, só
asfalto seco.
“Você tá bem?” Ate mudou o tom da voz,
dessa vez já não falava com deboche. Achei que
merecia a observação inicial, não passava de um
bêbado mesmo, agora já não sabia há quanto
tempo. Afinal, eu havia feito troça dela também;
pelo que me lembrava.
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“Desculpe-me pelo que disse essa noite.”
Acho que começava a recobrar a razão.
Ate não parecia dar importância,
permaneceu encostada num poste elétrico ao
lado. Uma menina se aproximou; do lado que
ela vinha Ate estava encoberta à sua visão. “Ei
mendigo sujo, vá embora, senão falo pra minha
mãe chamar a polícia.” Não tinha mais que seis
anos; notei que brilhava diferente de Ate e até
de mim, mas na hora não soube entender por
quê. Não respondi e a menina ao ver Ate se
afastou rapidamente olhando uma vez ou duas
para trás. Ate nada disse, apenas sorria.
“Conhece a menina?” Perguntei.
“Sim, mora no prédio. Uma pentelha!”
Respondeu em tom natural, completando: “Já te
disse que conheço todo mundo aqui. Ela não é
má, somente repete o que escuta dos adultos. Às
vezes se emociona com o que aconteceu, chega
a falar mal do casal, mas são sentimentos
emprestados. Sugestionados. Pra mim não vale,
ou, ao menos, não deveria valer. Quase não tem
energia”.
“Crianças tem energia de sobra.”
“Não estou falando desse tipo de energia.
Esse tipo me irrita, ficam muito barulhentas.
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Não poucas vezes as mando calarem a boca.
Não gosto.”
Conheci varias adolescentes que não
suportam o barulho das crianças, normalmente
foram as mais barulhentas quando eram
menores. Nessa fase, colocam o som no último
e acham normal. Aí, os mais velhos é que não
gostam. E estes também já fizeram as mesmas
coisas; ou pior. “O ciclo do crescimento se
repete.” Pensei, sem poder evitar um risinho.
“Sempre a mesma coisa”.
Ate notou, meu riso quase interno devia ter
aflorado. “Qual a graça, me conta qual é a piada
que quero rir também.” Não pareceu irritada;
falou em tom jocoso.
“Você está diferente. Diferente da minha
impressão anterior...” exemplifiquei “mais
arrumada, mais calma, mais alegre posso dizer”.
“Estou menos fraca, é por isso, mas é por
pouco tempo; falta alimento de verdade, forte,
em abundância.”
Não entendi a colocação, me pareceu
confusa; fiquei quieto. Ate prosseguiu: “Não sei
o que pretende, mas acho que pode me ajudar,
temos alguma ligação fraca, mas temos; e isso já
o torna meu aliado”.
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Eu nem sabia que pretendia alguma coisa
ou em que podia ajudar; ajudar no quê? “O que
ela quis dizer com isso?” Novamente me passou
pela cabeça a estória do terceiro elemento, do
magnetismo e, mesmo com a mente ainda
confusa da bebida, lembrava-me de uma
referência a suicídio; embora eu não soubesse
quem e nem por quê. Arrisquei:
“Essa noite você me falou sobre
alienígenas, o que queria dizer com isso?”
“Esquece. Foram alguns pensamentos de
momento.”
“Parecia falar com raiva.”
“Também expressões de momento. Eu sou
assim, ponho pra fora. Não reajo ao que recebo;
solto o bicho, seja o que for.”
Não me lembrava de tudo que havia dito a
ela. Temi ter ofendido em demasia. Não sabia
com o que ou com quem estava lidando, achei
melhor não arriscar:
“Desculpe qualquer coisa que tenha feito
ou falado; confesso que não lembro mesmo.”
“Não tem nada a ver com você. Você é
diferente! Por não saber do que se trata não tem
pensamentos ou sentimentos quanto ao caso.
Minha ligação com você vem de outro lugar,
ainda não consegui identificar de onde e nem de
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quem! Pra mim você, por si mesmo, é um vazio
total. Daí o porquê de eu não ter qualquer ação;
além do mais, como te disse, não estou no meu
estado normal. Não tenho sido alimentada
regularmente nos últimos tempos. Tudo muito
pouquinho. Só gasto as forças acumuladas.
Apenas um ou outro familiar continua me
alimentando com rancor e isso é insuficiente.
Para me manter forte preciso de muita energia e
de muita coisa forte. Você vai me ajudar, posso
sentir que vai; não vai?”
Até então achava que Ate falava de comer
porcariadas e de emoções fortes. “Jovens
necessitam estar envolvidos em alguma coisa;
atividade!” Pensei comigo mesmo “A rotina
para eles é um campo mortal”.
Quem sabe pretende fazer uma boa ação;
tentar me recuperar, talvez. Devia me achar uma
alma perdida. “Uma evangélica.” Concluí,
embora os fatos mostrassem o contrário.
Meu silêncio fez com que ela continuasse
quase sem interrupção. “Você é diferente, olha
aquele cara ali.”
No rumo indicado vi um homem parado,
encostado no muro, olhando o vazio, as pessoas
passando a sua frente e nem ao menos um olhar;

50

um perfeito zumbi. “Parece um sonâmbulo.”
Foi minha impressão.
“E é!”
“Como sabe?”
“Não reage a nada, não esta vendo.”
“Não! Como sabe que eu achei que ele era
um sonâmbulo? Eu nada disse.”
“Pra mim você disse!”
“Acho que não me curei do porre.”
“Não, você não entendeu. Você quis dizer
e disse. Só isso. Eu não preciso mais que isso.”
Tudo estava cada vez mais intrigante. Por
essa razão resolvi permanecer calado; até
mesmo porque não sabia o que falar.
“Aquele homem se chama Onofre. De
tanto pensar não consegue sair daqui;
inconscientemente, é claro. Todo dia está aqui,
às vezes durante o dia, às vezes à noite. Está
preso ao lugar, não sabe, mas está preso sim. E,
enquanto manter esses pensamentos vai
continuar preso. De alguma forma ele me ajuda,
mas, como não emana qualquer emoção, são
pensamentos quase nulos. Quase nada pra mim.
O que ele exprime é simples convicção do que
acha que é; sendo assim me é quase indiferente,
ele apenas desperdiça o próprio tempo.”
“Um introspectivo?”
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“Sim! Fica voltado para seu mundo
interior, procurando apenas saber se tem ou não
razão. Isso, por si, já é falta de razão. Ele deve
viver para o mundo exterior onde estão os
objetos, as atividades, as pessoas; no domínio
das ações.”
Acreditei por um momento que, mesmo se
estivesse são não poderia compreender a razão
de toda essa conversa, ainda mais não estando.
Mas, como estava certo que não estava, dei-me
por satisfeito apenas de poder manter o assunto
fluindo. Nesse caso, era melhor continuar como
um bom ouvinte.
Ate continuou:
“Muitos são iguais a ele. Outros, são
bastante reativos, formam suas conclusões e
querem impô-las aos demais; têm um conceito
próprio de justiça, privada e individual.
Violenta! Impiedosa! Macabra! Esses são aos
quais dedico minha existência. E, nem podia ser
diferente.” Parou por um instante, ficou me
olhando como se avaliasse meu interesse; se eu
estava captando a mensagem. “Entre uns e
outros, tem todo tipo de atividade mental se
remoendo. Agora menos, é verdade. A mídia
ajuda muito, no momento muito pouco; pode
crer.”
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“Uma psicóloga!” Mudei toda minha
conclusão, ela agora me parecia uma psicóloga
ou sei lá o nome dado aos profissionais que
acompanham o comportamento humano. “É
muito jovem pra isso!” Logo em seguida
refutei.
Deve ser uma dessas jovens que pretende
consertar o mundo. “Uma visionária!” Conclui
sem muita convicção.
“Passou longe, eu não posso prever
tendências e muito menos antecipar mudanças.”
Dessa vez eu tinha certeza de não ter dito
nada, muito embora não estivesse certo que
visionário significava isso. De novo, preferi
ficar quieto; na minha. Estava cansado, a cabeça
doía, achava que ia vomitar. Olhei a minha
volta, esqueci Ate por um instante. Gente
passando, pernas passando ao meu lado, carros
indo e vindo na rua, olhei para cima, até o topo
do prédio, a maior claridade me deixou mais
enjoado; tudo estava rodando. Tive um acesso
de vômito e virei a cabeça para o lado.
“Merda!”
O cheiro de peixe com cachaça impregnou
o ar à minha volta. Aquilo pareceu me despertar
um pouco; a visão foi clareando e o poste no
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qual eu achava estar encostado foi dando lugar à
sapopemba de uma árvore.
À frente um pedaço de galho seco me
trouxe a ideia do sinal, curvei o corpo à frente,
peguei o pedaço de pau e com ele bati por várias
vezes na raiz achatada. O som se fez ouvir
diretamente dentro da minha cabeça que parecia
querer explodir; mas, com certeza, também foi
ouvido ao longe.
Cansei, baixei o braço e fechei novamente
os olhos; a cabeça estava explodindo. Fiquei
quieto. Devo ter dormido ou desmaiado; não sei.
Despertei com um toque no ombro e uma
voz chamando:
– Vinícius acorda. Acorda cara.
Abri os olhos, Salgado estava em pé à
minha frente, meio curvado, meio cambaleante.
– Levanta meu... vamos pra casa.
Calcei as botas que estavam ao meu lado.
– Ufa! Não falei que estavam aqui.
– Onde deveriam estar?
– Tinha sumido! Eu falei pra moça que
tinha colocado aqui do lado.
– Não tem moça nenhuma. Vamos
embora.
– Como me achou?
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– Ouvi seu sinal, é apenas uns cem passos
da barranca do rio. Quando tá assim é melhor
dormir um pouco no lugar que estiver. Melhor
que sair sem rumo!
Levantei meio trôpego, puxado e segurado
pela mão de Salgado que também não estava lá
muito firme, balançando para frente e para traz.
– Quer um gole. Completou entregando o
litro de Velho Barreiro que já estava bem abaixo
da metade.
Tudo que eu podia querer agora era um
trago, não me importando com o quanto já tinha
bebido. Precisava aclarar as idéias e, com
certeza, teria matado o litro se Salgado não
tivesse intervindo:
– Deixa um pouco pra mim.
Fala que se seguiu ao gesto de puxar a
bebida. Não me importei, já tinha bebido demais
mesmo.
Continuamos o trajeto sem muito
comentário. O que eu queria era chegar, tomar
um banho e deitar. Estava mesmo todo sujo de
lama, da cabeça aos pés; e não seria muito
exagero afirmar, imundo.
Não demorou em chegarmos à sede da
fazenda. O caminhar tinha cortado bastante os
efeitos da bebida.
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– Salgado, tu da conta de ligar o gerador?
Quero tomar um banho quente.
Ele balançou a cabeça afirmativamente.
– Conta eu dou cara, mas o melhor é tu
tomar um banho frio mesmo. Vai se sentir
melhor.
Ele devia ter razão.
– Deixa pra lá!
Entrei na casa e me enfiei debaixo do
chuveiro de roupa e tudo. Salgado tinha razão,
me senti melhor após o banho frio; que nem me
pareceu tão frio assim. “Afinal, de porre o
Salgado entende; deve ter tomado muitos.”
Completei “Como se eu não.” Nessa área tinha
certeza que não me faltava experiência.
A cabeça doía, “Deve ser por conta da
cachaçada ou das porradas que dei na árvore.”
Tomei um copo de leite frio e me atirei na cama
“Dormir um pouco vai fazer bem”.
A cama pareceu rodar um pouco. Um
pouco demais, tanto que parecia não parar de
girar. Abri os olhos por uns instantes; o que
pareceu melhorar. Fechei novamente. Devo ter
dormido.
Num dado momento, senti-me numa
velocidade estonteante, os olhos rentes ao chão;
tonto, mas consciente do ziguezague por entre

56

as frestas abaixo das portas. Via sem fazer nada;
alguém devia saber o caminho a percorrer. Fui,
como se diz, de passageiro, simplesmente
acompanhando o trajeto até a cama. Acordei!
Por uns instantes não consegui mover o corpo.
Estava deitado de lado e tive a impressão de
poder ver as duas paredes ao mesmo tempo; a
que estava atrás e a que estava na frente.
“Estranho!” Pensei.
Sem nada que eu pudesse fazer, fiquei
quieto, atribuindo tudo à bebedeira; aos pouco
fui terminando de acordar e de recobrar os
movimentos.
Notei que lá fora já havia movimentação
do pessoal se preparando para o trabalho.
Lembrei que tinha que ir embora. Eu também
tinha trabalho lá na obra. Ainda bem que tinha
vindo de avião, senão chegaria muito atrasado.
Quando saí da casa Salgado já estava
esperando do lado de fora.
– Ei patrão, que manguaça ontem, hein?
Foi o bom dia daquele mateiro, que logo
encerrou o comentário sem que eu precisasse
falar qualquer coisa.
– Vai pra cidade agora cedo?
– Vou sim! Vê aí o que eu preciso levar.
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– Não tem nada não. Aqui tá tudo certo.
Volta quando?
– Na sexta. Acho. Eu te aviso pelo rádio.
Chama outro aí e dá uma segurada na estrada
pra mim.
Passamos pelo refeitório onde uma xícara
de café forte, especialmente feita para mim e
Salgado, segundo o cozinheiro, encerrou de vez
as consequências do porre do dia anterior. Só
ficaram as lembranças; essas não seriam
esquecidas. Agradeci o café e continuei meu
caminho.
Ali a gente não tinha pista de pouso, eu
decolava e pousava o Cessna na estrada mesmo,
ele ficava num recuo próximo à estrada, quase
na frente da casa. Por cuidado, um caminhão
trancava a estrada num ponto e outro fazia o
mesmo bloqueio; quinhentos metros à frente.
Enquanto eles se posicionavam acionei o
motor e em menos de dez minutos levava o
aparelho para perto do primeiro caminhão.
Alinhado, cumpri os procedimentos: portas
travadas, uma corrida de olhos nos
instrumentos, freios acionados, motor a 1750
RPM; completei o cheque do primeiro e do
segundo magneto, mistura e ar quente. Trouxe a
750 RPM: “Marcha lenta ok, dez por cento de
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flap, seletora em both, mistura rica, ar quente
fechado.” Com o manete todo à frente o motor
roncou forte e uma leve vibração percorreu a
aeronave; liberei os freios. O aparelho foi
ganhando velocidade: Olhei o painel 40, 50, 60
nós; o manche puxado para trás foi erguendo o
nariz. “Climb positivo.” Estava voando. Passei
uns trinta metros acima do caminhão. Ainda
achava errado usar o caminhão para bloquear a
estrada; mesmo com o motorista no volante,
motor ligado e marcha engrenada; e virado de
frente para uma vicinal. “E se o motor falhasse e
o motorista do caminhão não o retirasse a
tempo?” A pergunta também ficou no ar. Mas
não falhou e ganhei altura rapidamente, Tucuruí
já estava na proa; por isso apenas fui mantendo
o curso e recolhendo o flap.
Em meia hora estava pousado no aeroporto
local, não sem lembrar os tempos que os aviões
pousavam praticamente numa das ruas da
cidade. “Até boi tinha na pista!” Isso conforme
dizem os mais antigos. Mas, o ano de 1976 já
estava longe. Agora eram outros tempos, a usina
estava pronta e operando. Agradeci ao tempo
bom; novembro é chuvoso, o sol nesta data é
que fugia ao normal.
Rapidamente estaqueei o avião.

59

Peguei o carro no estacionamento do
aeroporto e em menos de quinze minutos já
estava na hidrelétrica.
Durante o restante do mês e a maior parte
do seguinte, tirando um relampejo aqui e outro
ali, não tive tempo de pensar mais no assunto e
nem em Ate. Ausências prolongadas sempre
requeriam uma série de providências, tanto
quanto à fazenda quanto ao trabalho;
principalmente com referência a esse último,
pois havia me decidido a pedir demissão quando
da volta das férias. Esse período sem a Raquel
também complicava bastante e a saudade da
filha pesava o tempo todo.
A viagem estava programada para passar o
Natal em São Paulo, passaria um mês por lá e
isso incluía a passagem de ano, quase uma
tradição. Até que chegou o dia.

60

61

CAPÍTULO 3
Pela aviação comercial as viagens são
bastante rápidas quando tudo corre bem e na
maioria das vezes isso acontece mesmo. Porém,
uma intempérie pode afetar o aeroporto de
embarque ou de destino; ou outro qualquer que
comprometa o percurso total previsto para o
avião que vai levá-lo a bordo. Nesse caso, é
provável que você fique preso sem embarcar ou,
pior, parado em um lugar qualquer quando
queria ou precisava estar em outro; num bom
hotel é verdade, mas mesmo assim numa
situação bastante desagradável. Nessas horas,
atrasado para um compromisso importante ou
louco para estar com a família, mas bem
distante de casa, vai começar a acreditar no que
os pilotos dizem:
– O avião é o meio de transporte mais
rápido, só que para quem não tem pressa.
Repeti por acreditar ser uma verdade.
Felizmente, dessa vez, não houve nada de
errado e o avião saiu no horário previsto e
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chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo
às 20h30min; portanto, na hora estimada de
chegada.
Exatamente, entre outras razões, por causa
das possíveis mudanças no horário de chegada
ao destino eu sempre prefiro pegar táxi, ao invés
de pedir para alguém me buscar.
Está regrinha básica é especialmente
válida para uma viagem de negócios.
Provavelmente a empresa a ser visitada vai se
prontificar a enviar um motorista ou,
dependendo do seu cargo e de sua importância
para ela, até mesmo um dos gerentes ou, ainda,
se for uma empresa de grande porte, um
relações públicas que fale fluente seu idioma;
em qualquer dos casos é bem provável que
nenhum deles o conheça. Acontece que essa
pessoa pode ficar presa no trânsito ou de uma
maneira ou outra se atrasar. Além do que, pode
acontecer de vocês marcarem como ponto de
encontro a entrada principal do aeroporto e
depois vir a descobrir que existem duas entradas
e ambas são consideradas principais. O caso é
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que, no final, você vai ficar no mínimo uma
hora aguardando-o; tempo suficiente para estar
no seu hotel relaxando antes do trabalho de fato
começar. Nesses casos, sempre digo, é melhor
combinar que o funcionário da empresa ou seja
lá quem for o apanhe no hotel em que estiver
hospedado.
Dessa vez também não foi diferente e em
apenas vinte minutos estava no Hotel Bristol, no
centro de Guarulhos, onde minha família estava
hospedada há quase um mês.
– Como foi a viagem?
A pergunta foi feita por minha esposa,
Raquel. Mulher bonita, olhos azuis grandes e
brilhantes, boca larga e lábios grossos naquela
hora delineados por um batom vermelho na
mesma tonalidade do cinto e dos sapatos
Cavage. Alta, 1,75m de altura, cabelos loiros e
longos mantidos soltos e caídos sobre os
ombros. Pele clara, pernas longas e bem
torneadas; quadril largo e cintura fina ainda
mais realçada pelo modelo do jeans que usava.
– Como foi a viagem?
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Voltou a perguntar me achando distraído
ou cansado. Um beijo no lado do rosto me
trouxe de volta à realidade; não que a beleza
dela não fosse real.
– Ótima, se bem que ainda prefiro aviões
pequenos, você sabe.
Não fiz qualquer comentário sobre o traje
que sabia ser novo, ela detestava essas
observações na frente de estranhos e naquela
hora estávamos praticamente rodeados deles.
Também não houve maiores intimidades no
saguão lotado.
– Não vejo graça nenhuma em viajar
balançando, além que, os aviões grandes são
mais seguros e confortáveis; sem contar que são
mil vezes mais rápidos.
Nisso eu também concordava, à exceção
das mil vezes, se bem que, se pudesse escolher,
iria preferir estar em um avião pequeno se os
motores parassem.
– O pessoal da fazenda mandou abraços.
Resumi as saudações recomendadas sem
citar nomes.
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Minha filha de cinco anos se aproximou de
mãos dadas com uma nova amiguinha feita no
hotel e da qual já havia me falado por telefone.
“É mesmo uma bonequinha.”
Trajava roupinhas country, jeans, botas,
blusinha xadrez de algodão, alta para a média
das crianças de mesma idade, pele clara, cabelos
loiros e longos, e olhos azuis; puxou a mãe em
tudo na aparência. “De resto uma tomboy.”
Procurei afastar isso da cabeça; não sem um
posterior sentimento de culpa pela comparação.
– Pai, essa aqui é a Nádia. Ela mora aqui!
– Cadê meu abraço?
As duas me deram um rápido abraço e um
beijinho no rosto e, da mesma forma como
chegaram, correram para um canto do saguão,
onde provavelmente estavam brincando antes da
minha chegada.
– Como estão as coisas na fazenda e na
obra.
Raquel sempre perguntava das duas coisas
e também tinha o costume de se referir à usina
como obra.

66

– Tá tudo bem, sem novidades. E você, o
que tem feito de bom por aqui?
– Nada importante; fomos à casa do seu
pai, no Shopping Internacional, andamos de
Metrô; a Marisa adora passear, pra ela que tá
crescendo tudo é sempre novidade. Fomos ao
shop várias vezes, quase todos os dias; ela adora
cinema. Quis assistir duas vezes o filme Tainá.
E quis conhecer as Lojas Marisa; comprou um
monte de coisas lá, amanhã ela te mostra. Lá é
tudo baratinho!
– Ela já não tinha assistido a esse filme?
– Já, num CD pirata, mas quis ver de
novo; disse que o CD era ruim. Sabe como ela
é; acho que se identifica com a indiazinha.
– Tá certo. Vou subir e guardar essas
coisas.
– Pode ficar com esse, mandei fazer dois.
Depois eu subo com a Marisa.
Raquel me entregou um cartão que
permitia acesso ao apartamento.
Eu tinha jantado no avião e por essa razão
apenas belisquei castanhas do Frigobar. Tomei
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uma ducha, bebi cerveja e assisti o noticiário da
noite, quando elas chegaram minha filha estava
tão cansada das brincadeiras que não demorou a
dormir. Todos nós dormimos.
No outro dia, como estou acostumado a
acordar cedo, desci no saguão e, sem vontade de
comer nada e bastante curioso, aproveitei para
acessar a Internet, elas só iam levantar por volta
das nove e meia e isso me dava uma boa folga.
Dormi com o nome Ate na cabeça e estava
curioso para saber o significado desse estranho
nome. “Devo achar no Google,” já tinha feito
pesquisa muitas vezes nesse site “a gente acha
de tudo aqui.” Completei, quando o site
terminou de abrir.
– ate.
Repeti enquanto digitava. Em segundos
vieram as respostas, mas nenhuma entre elas
que fizesse qualquer sentido. “Nada, vamos
tentar Ate”, novamente retornou a mesma coisa.
Percebi que com letras iniciais maiúsculas ou
minúsculas o resultado era o mesmo; nunca
tinha me atentado a isso. Tentei alternativas para
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o mesmo nome “ATE”, corri a tela “Quase
igual.” As novas opções também foram
descartadas. Tentei como sigla “A.T.E”, de
novo nada chamava minha atenção.
Estava para desistir quando resolvi dar
algumas opções, digitei novamente “Ate”,
apertei Pesquisar e retornou o que já sabia,
cliquei em Pesquisa Avançada e digitei
divindade no espaço destinado a Com a
Expressão, mas tudo que veio foi referente à
palavra até.
Resolvi tentar novamente com a palavra
Deusa.
Qual não foi a surpresa quando vi que
existia. A resposta veio colocada em primeiro
plano num blog denominado Meio do Céu, num
artigo intitulado As Deusas Gregas Menos
Conhecidas.
Não sem certa emoção fui rolando a tela
para baixo. Lá estava, li em voz baixa:
– Item quatro. A Deusa Ate. A Deusa Ate
é a responsável pela insensatez, pela ruína, pelo
pecado, pela discórdia e pela confusão por
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bobagens. Faz com que se perca o poder do
discernimento moral, do julgamento e da ação
correta... Ate compelia nações ou pessoas a
agirem sob a inclinação de ate: insensatez,
discórdia. – Na hora vi que aquilo tinha algo a
ver com a Ate da qual queria saber alguma
coisa, mas depois viria saber que aquele texto
descrevia Ate como se ela fosse mesmo aquela
deusa.
Reli o texto novamente e não pude evitar
uma exclamação:
– Só se for uma deusa do mal!
Em um rápido pensar conclui que o nome
escolhido pelos pais, mesmo que em
homenagem a uma pessoa qualquer, não quer
dizer que aquela criança vai ter a mesma
personalidade da pessoa homenageada. Se bem
que acreditava na influência que isso podia
acarretar. “Não isoladamente, mas mediante um
determinado comportamento.” Terminei por
concluir.
Lembrei-me da hipótese de um pai
aficionado por futebol que dá ao filho o nome
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de um jogador famoso. E, depois, passa a vestir
o filho dessa maneira, leva-o sempre aos
estádios, matricula numa escolinha de futebol,
incentiva à prática daquele esporte, faz
investimentos, cobra resultados, bombardeia
constantemente com narrações dos bem
sucedidos naquela área e corta qualquer
iniciativa do garoto para outros objetivos; isso
vai fazer com que o garoto termine por tomar
essa carreira. Se acontecer dessa forma, vir a ser
bem ou mal sucedido não vem ao caso, o fato é
que vai estar nessa não por opção, mas pela falta
dela. “E, mesmo bem sucedido, pode ser um
frustrado na vida.” Terminei minha conclusão.
Eu sempre achei que aos pais e aos
educadores cabem mostrar às crianças todas as
possibilidades existentes e, depois, incentivar
aquela que for escolhida pela livre iniciativa
dela. “Afinal, a vida é dela! Aos pais não é dado
viver a vida dos filhos!” Filosofei.
Procurava agir assim com minha filha;
quando ela queria ficar na fazenda ficava.
Conheceria aquele lado da vida, mas lhe
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mostraria os outros também. Qualquer decisão
posterior era com ela.
Naquela hora o que eu havia conseguido
descobrir me bastava e encerrei o assunto; ao
menos por ora. No momento achava que estava
desperdiçando muito tempo por uma bobagem
ou por mera curiosidade.
Estava me preparando para subir quando
as moças chegaram e a pequenina pulou nos
meus braços em alvoroço, praticamente veio
gritando:
– Vamos pro shop, vamos pro shop.
– Bom dia né, dona mocinha.
Eu sempre me referia a ela dessa forma.
– O shopping só abre as onze.
Apontei o restaurante onde serviam o café
da manhã.
– Por hora que tal um leitinho, quentinho e
gostoso.
Ajeitei-a no colo enquanto dizia:
– Vamos almoçar lá, tá bem.
– No méc, quero McLanche Feliz.
– Ok! Ok!
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Concordei de pronto, sem qualquer
referência a comer comida de verdade e aquelas
coisas que os pais devem dizer. Ao menos hoje
não queria contrariá-la; embora soubesse que se
deixássemos ela vivia de lanches. Aqui também
eu aplicava a regra geral, mostraria todas as
opções, depois ela iria decidir o que tomar por
hábito.
Após um dia de shopping acompanhando
criança não tem pai que não chegue em casa
cansado. Satisfeito, feliz pela alegria do filho,
mas mesmo assim cansado. É um corre-corre de
um brinquedo a outro, de uma loja a outra, de
lanchonete em lanchonete e de sorveteria em
sorveteria. O único momento de descontração é
no cinema; um intervalo merecido. Desta vez a
convencemos a ver um filme novo Xuxa e os
Duendes, tinha que aprender a experimentar
coisas novas e somente depois decidir se
gostava ou não, sem que isso implicasse em
afastar as antigas preferências.
Quando retornamos era noite e até no táxi
Marisa veio no colo, dormindo. E não acordou
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mesmo quando a coloquei na cama. Nós
também não demoramos a dormir; Raquel
também estava morta. Nem deu para aproveitar
o verdadeiro desmaio de nossa filha, para dizer
a verdade creio que nenhum de nós dois
pensamos nisso.
Não pude evitar meio sonolento pensar em
Ate e nas descobertas do dia quanto a essa
estranha personagem. Adormeci com esses fatos
na cabeça. Por um instante senti uma sensação
de agonia e um medo forte e irracional.
Imediatamente tentei me levantar da cama, mas
o corpo não obedeceu aos estímulos do cérebro;
senti-me um tetraplégico. Não sem certo
desconforto dei conta de um peso enorme
pressionando o corpo; como se um braço forte o
comprimisse contra a cama. Mas, foi apenas por
instantes, no momento seguinte fui dominado
por uma paz total. Uma sensação de leveza que
foi aumentando, enquanto uma forma de mim
foi se elevando até pairar um metro acima do
corpo que permanecia estático em decúbito
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dorsal; o fantasma projetado mantinha essa
mesma posição.
Calculei que a imagem real e a projetada
quase se comparavam à dupla visão de um
bêbado quando deitado de lado ou quando se
força os olhos lateralmente estando também
deitado naquela posição. A visão do estrábico.
Diplopia.
Com esses pensamentos procurei detalhar
as diferenças. Daquela posição, olhando para os
pés, eu tinha duas visões distintas; uma não era
exatamente uma imagem da outra. Em uma via
apenas o cobertor e o contorno do corpo até o
volume alteado da coberta formado pelos pés no
fim da cama; na outra, de forma translúcida, o
cobertor não existia, permitindo uma visão mais
precisa. Pareceu-me que os pensamentos
também eram em dobro ou davam dois
resultados para o mesmo pensamento; não
soube explicar.
Mas, concentrado no fato em si, não
atentei se a projeção estava mesmo vestida;
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parece-me que sim. O que era de estranhar
porque fui dormir só de cueca.
“Virei um fantasma.” Falei para mim
mesmo, mas se eu pudesse olhar o corpo inerte
na cama iria ver que a boca não havia se movido
nem uma vez.
Em seguida, qual acionado por um
comando automático, ou comandado por uma
terceira vontade, o fantasma foi deslocado até
passar os pés da cama e onde foi colocado na
posição vertical enquanto fazia um giro de cento
e oitenta graus; o que o deixou em pé olhando
para a cabeceira da cama. Corrigindo, eu estava
vendo, a visão eu comandava; ao menos ela. E,
o pensamento; acho.
Abaixo, na minha frente, duas pessoas
dormiam ao que tudo indicava um sono
profundo; isso não seria estranho se uma dessas
pessoas não fosse eu, a outra era Raquel.
“Morri!” Nenhuma conclusão podia ser
mais bem adaptada à situação. Embora difícil de
aceitar. Minha filha dormia o sono dos anjos na
cama ao lado “Coitada, perder o pai nessa
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idade.” Imediatamente me veio à mente as
noitadas, cigarro, bebida, os negócios e o
nervosismo descontrolado. Isso me pareceu uma
procura a culpados, mas só encontrei a mim.
Troquei essas ideias pela mais preocupante, a
situação da minha mulher ao acordar com um
defunto ao lado. “Vai ser um susto danado!
Uma gritaria!” Não queria estar ali para ver,
mas estava.
Não sabia o que fazer, para onde ir,
cheguei a brincar com a situação “Vá para a
luz!” Só que não vi nenhuma, por isso continuei
bem ali, parado; também não sei se sabia como
me mover.
De repente um barulho vindo de não sei
onde me assustou, ato continuo me senti
empurrado contra o corpo. Tentei inutilmente
levantar; somente os olhos pareciam funcionar.
Aquele estado durou algum tempo, um ou dois
minutos; não sei exatamente quanto. Aos
poucos os movimentos foram voltando e me
fizeram lembrar a situação semelhante que
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passei lá na fazenda; isso me tranquilizou um
pouco.
“Ainda bem que estava enganado!”
Referindo-me ao fato de ter achado que estava
morto. Fiquei feliz, primeiro por minha filha,
depois por mim mesmo e por minha mulher;
naquela hora nenhuma outra pessoa me passou
pela cabeça.
Assim que pude, levantei, fui até o
Frigobar, peguei um copo de água, abri e bebi
praticamente num gole. Não querendo acordar
ninguém o melhor foi voltar a dormir. Devo ter
demorado a pegar no sono, olhei no relógio
várias vezes, a primeira as três em ponto, na
quinta e última o relógio marcava quatro horas.
“Ate, você está aqui?” O som de minha
própria voz me trouxe novamente à consciência.
Não sabia por que a estava chamando, o fato é
que estava.
E, pensando, não cheguei à
conclusão se o termo correto a empregar não
fosse invocando; sendo ela uma entidade que
achava divina, uma deusa. Continuava confuso,
sem saber o que estava acontecendo e o que
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viria por acontecer. Isso me preocupava e me
deixava com certo medo. Curioso é verdade.
Não precisei repetir ao chamado. Ate
vinha saindo do prédio, parecia flutuar; um
estranho caminhar rente ao asfalto sem que
mexesse quaisquer das pernas.
Vinha em minha direção era certo. Parou a
dois passos de distância. Olhou fixamente antes
de responder em tom de brincadeira “É lógico
que estou aqui, sempre estou; já lhe disse isso
da outra vez.” Girou à minha volta como numa
inspeção da cabeça até os pés, despertando
minha curiosidade; olhei-me dos pés até onde a
vista alcançava, perto do pescoço. “Gozado,
estou vestido!” Conhecia aquelas roupas e
sempre as reservava para ocasiões solenes;
muito diferente das que usava para dormir. Por
sinal eu dormia praticamente pelado. “Ainda
bem que não estou nu.” Pensei.
“Ufa! Parece que jogou a lama fora. E não
vou falar que não adoraria se estivesse.” Em
seguida, comentou numa clara alusão ao
encontro anterior. “Tá um gatão!”
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Não liguei para a primeira insinuação,
acho que porque gostei do elogio, nesses casos,
sempre olho para o melhor enfoque, afinal tenho
45 anos e mesmo assim ainda sou vaidoso, só
depois me lembrei de quem era Ate. Ou quem
eu achava que ela era. Tinha dúvidas até de
quem era eu. Fiquei sério.
Ela notou e apenas disse: “Liga não”.
“Ate, por acaso você é uma Deusa
Grega?” Formulei a pergunta de modo capcioso,
mas de todo modo uma pergunta fechada que
pedia resposta direta.
Mesmo agora estando bonitinha não achei
que ela fosse tomar a pergunta como referência
a Afrodite. “Seria muita petulância.”
“Fique tranquilo, nem me passa em
pensamento. Aliás, chega a me ofender. Amor
não faz parte do meu ser.”
Tinha me esquecido que ela podia captar
pensamentos.
“Já me chamaram de muitos nomes. Deusa
é a primeira vez. Só você mesmo.”
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“Se você não é a Deusa Ate, quem então é
você? Humana você não é!”
“No momento, nem você é humano.
Deixa-me filosofar um pouco: Tudo é energia,
até as grandes inteligências o são. Entendeu?”
“Sabe quem é a Deusa Ate?” Insisti.
“Lógico, com certeza ela existiu, só não
sei se ainda existe. Provavelmente não. Foi
criada, abandonada e esquecida; substituída por
outras devo crer. É assim que acontece, vai
acontecer comigo também. Tudo e todos no
universo têm um começo e um fim.” Olhou para
o alto e deu sinais de corrigir “Ego sum alpha et
omega”
“Não entendi!”
“I am the beginning and the end”
Da primeira colocação só sabia ser latim,
da segunda que era inglês; ambas não eram meu
forte. Ate entendeu meu silêncio.
“Eu Sou o começo e o fim.” Apontou o
céu com o indicador.
“O Criador! Deus!” Agora sim, havia
compreendido.
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“Demorou em compadre.”
Ate tinha razão, somente Deus não teve
começo e não vai ter fim. “Tudo o mais,
provavelmente sim.” Pensei comigo mesmo. Era
próprio da minha criação religiosa, mesmo que
às vezes não aceitasse que eu tivesse um fim.
Não o meu Eu. Preferia crer que Ele é sim o fim
para todos nós; só que fim no sentido de
objetivo.
Ate sorriu maliciosamente, deve ter
captado meus pensamentos, entretanto, não fez
qualquer comentário. E, como se diz, trocou o
rumo da prosa.
“O que veio fazer aqui, Vinícius.”
“Não sei e, pra dizer a verdade, não tenho
a mínima certeza se estou aqui ou se sou mesmo
eu que estou aqui; se não estou sonhando. Eu
estava dormindo, quer dizer, pouco antes achei
que tinha morrido. Depois, me encontrei aqui te
chamando.”
“Ser ou não ser, eis a questão.”
“O que quis dizer com isso?”
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“Dormir... talvez sonhar: eis onde surge o
obstáculo: Pois quando livres do tumulto da
existência, no repouso da morte o sonho que
tenhamos devem fazer-nos hesitar: eis a
suspeita”.
“Eu morri?” Perguntei quase que
afirmativamente.
Deve ter tido pena do meu ar de
incredulidade e susto, e amenizou “Não se
preocupe, apenas uma forma que simula a
morte, ela é muito mais complexa!”; e
continuou: “Eu nem sei se você nasceu. É
preciso nascer para morrer, sabia. Deixa pra lá.
Procure saber o que o trouxe aqui, só assim vai
ficar em paz. Agora tenho que ir, alguém está a
me chamar e não posso deixar de atender. Eu
dependo disso para continuar minha existência.
Tudo que existe tem um propósito, a vida não
perde tempo com inutilidades. Tudo e todos têm
uma missão de vida e missões durante a vida.
Volte quando souber qual é a sua neste lugar.”
“Espere, me responda, por que o nome
Ate? Quem te deu esse nome? Foram seus pais,
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deve ter um pai, uma mãe, essas coisas; nada
vem do nada.”
“A resposta à primeira pergunta você já
descobriu. Ate porque somos iguais, talvez não
na força, mas na forma, no destino e na
essência. Por isso adotei esse nome; o que
responde à segunda. Quanto a terceira, já te
disse que tenho muitos pais e mães; milhares
deles pra ser mais exata. Fui.”
Ate simplesmente desapareceu. Não foi
embora, sumiu.
No outro dia eu não recordava para onde
tinha ido quando Ate desapareceu. “Ou fui eu
que sumi e ela ficou.” Conclui que tinha perdido
a consciência naquele ponto “Posso até ter
ficado lá, com certeza já estava lá quando
comecei a chamar por Ate. Cheguei lá de
repente e sem saber, quando me dei conta já
estava lá; posso muito bem ter saído de lá da
mesma forma.” O que me intrigava era por quê.
Era véspera de Natal e não ia dar tempo e
nem eu ia permitir me afastar das tradições.
Ceia, presentes, canções natalinas, bebidas e,
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depois, brigas em família; uma resultante das
festas em geral unindo grande número de
pessoas.
Eu tinha certeza de não ter bebido muito
naquela noite, desta vez não teve as tradicionais
brigas, Marisa arriou cedo e resolvemos voltar
para o hotel.
Fomos deitar por volta das duas, mesmo
assim acordei olhando o relógio que estava no
meu pulso, a visão era clara, mesmo no escuro;
eram três horas da manhã. Três em ponto, como
se diz. Notei que todas as cores pareciam ter
desaparecido, o ambiente estava moldado em
várias tonalidades de cinza, do mais claro ao
mais escuro; e era transparente.
Olhando para o teto podia ver o andar de
cima, a cama, duas pessoas dormindo; mais
acima a mesma coisa. Observei vários andares
até o teto do prédio, a visão parecia se ajustar ao
comando do pensamento. Olhei para frente, para
os lados e para baixo sem precisar mover a
cabeça.
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Eu estava consciente que de fato estava
mesmo vendo aquilo, no apartamento ao lado eu
via um quadro com cavalos desenhados em
cores fortes. “Lindo!” Adoro animais de
montaria, foi quando me dei conta de que
quando fixava a visão num objeto qualquer ele
deixava a transparência, assumia sua verdadeira
forma material e imediatamente apresentava
suas cores reais; na hora achei que era e depois
viria a ter certeza.
Durante
alguns
minutos
fiquei
visualizando cada objeto que lá se encontrava: a
televisão, diferente daquela em nosso quarto,
LG, 42 polegadas de plasma ou LCD; eu nunca
conseguia diferenciá-las. A cortina em tom lilás
degrade com faixas azuis paralelas de duas em
duas a cada trinta centímetros; calculei. O sofá
em tecido de um azul forte, vivo, ao contrário
do nosso, um verde musgo desbotado e surrado.
Os abajures ao lado da cama tinham
revestimento em tecido amarelo ouro. “Devem
ficar lindo quando acesos no escuro.” lembrei
que minha filha adorava aquela cor e também
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era apaixonada por cavalos. “Vai adorar esse
quarto.” Decidi que no dia seguinte tentaria a
troca; um motivo para checar as impressões de
agora.
Quando fui olhar novamente os objetos
para ter certeza da descrição de cada um, qual
não foi a minha surpresa ao ver que estava
vendo cada um deles ao mesmo tempo. Todos
posicionados em cantos diferentes do quarto e à
minha frente. “Como pode ser?” No instante
seguinte estava vendo tudo ao mesmo tempo,
todos os quartos do hotel, o restaurante, a
piscina, a sala de ginástica. A consciência foi se
expandindo cada vez mais e agora podia ver
toda a cidade como se estivesse presente em
cada lugar; o prédio de Ate, o apartamento onde
ela estava naquele momento, as outras pessoas
que a acompanhavam naquele ambiente; muitas,
parecia uma multidão e todas pareciam
acordadas, se movimentando. O país inteiro
estava no meu raio de visão; depois todos os
países. O universo se abriu por completo. E, era
eu em tudo e ao mesmo tempo. Eu compreendia
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o infinito e ele parecia íntimo e lógico. Mas, de
repente, da mesma forma que veio, essa
compreensão desapareceu junto com todos os
lugares e coisas à exceção das existentes no meu
quarto.
“O universo parecia tão simples, tão fácil
de ser compreendido!” Mal havia concluído
esse pensamento quando perdi a consciência;
recobrei-a sobrevoando a cidade pouco acima
dos prédios. “Duzentos por hora, mais ou
menos.” A velocidade de cruzeiro do meu avião
é essa, e estava acostumado a avaliar. A visão
anterior da cidade me deu a certeza que rumava
para o lugar onde Ate ficava. Meu não havia
querer algum; mas estava indo. Não demorei a
chegar e praticamente aterrissei em frente ao
portão. Ate estava lá me esperando; eu tinha
certeza que sim.
“Sabia que viria!” Disse Ate.
“Posso saber como?”
“Estamos em sintonia, ligados um no
outro; todas as coisas estão.”
“Como eu não sabia de nada?”
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“Sabia sim; tanto que está aqui. Só não
tinha consciência disso.”
Tinha uma coisa martelando minha cabeça
e eu precisava perguntar, aproveitei a
oportunidade: “Você me disse que escolheu o
nome Ate pelos atributos da deusa!”
“Disse! E é verdade!” Ate falou em tom
sério, como se não admitisse dúvidas das suas
palavras.
“Uma coisa chamou mais minha atenção,
por exemplo, fazer com que percam o poder do
discernimento moral, o que quer dizer? Você
faz isso?”
Ela me olhou por instantes, depois falou:
“Pra começar vamos deixar claro que nem
eu sou, e nem a Deusa Ate era, responsável pela
insensatez. Eu e ela fomos criadas pelas
loucuras momentâneas das pessoas que não são
loucas, mas praticam atos tresloucados. Os
insanos produzem apenas ação e resultado. Não
pensam para fazer; simplesmente fazem. A ação
dos loucos não tem qualquer sentimento
envolvido; nem bom, nem ruim. Não servem
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aos meus propósitos e aos dos seres iguais a
mim. Quer sejamos bons ou maus, como queira,
agimos segundo os pensamentos e sentimentos
que recebemos, não temos nenhum sentimento
próprio; todos nos são fornecidos.”
“Pelas pessoas normais.” Arrisquei.
“Sim! Pessoas normais com pensamentos
anormais. Na maioria das vezes não produzem
qualquer resultado imediato no mundo material.
São simplesmente armazenados aqui; o segredo
está na quantidade e na qualidade. Nesse caso,
sim, podemos ser responsáveis pela ruína, pelo
pecado, pela discórdia e pela confusão por
bobagens; mas, só em parte, nós apenas
devolvemos aquilo que nos foi enviado por
alguém. Igualzinho, sem tirar, mas pondo. Parte
do nosso trabalho é enviarmos a ele não
somente os próprios pensamentos, mas de
contra peso um bocado daqueles dos que
pensam da mesma maneira; ou seja, variedades
de uma mesma forma-pensamento.”
“Então, o livre arbítrio não nos dá o direito
de pensar o que quisermos?”

90

“Dá? Mas, você colhe o que planta.” Por
instantes Ate pareceu avaliar o grau do meu
entendimento da questão posta. Não pareceu
satisfeita e continuou: “Desculpe, achei que
tinha respondido à sua pergunta. São vocês que
perdem o poder do discernimento moral quando
adotam uma única linha de pensamento,
desprezando, ilogicamente, as variáveis
possíveis; e fecham questão sobre determinado
assunto que vão prejudicar terceiros e passam a
tê-lo como certa e única expressão da verdade.”
Ela voltou a me analisar, como se diz, vasculhar
meu cérebro; eu parecia sentir isso. Por instantes
pude sentir que o meu corpo na cama, se movia
agitado; incomodado.
Ela prosseguiu indiferente ao estado do
meu corpo lá no hotel; não sei se podia vê-lo ou
não. “Quando enviamos outras formas de
pensamento geradas por terceiros, estamos lhes
prestando um serviço, ou seja, fornecemos
subsídios, outras opções, válidas ou não, críveis
ou não, cabe-lhes, nesse caso, o uso do
discernimento para aceitá-las, descartá-las e até
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buscar outras que melhor se adapte ao caso
concreto. Mas isso é com vocês, nós fazemos o
papel do carteiro, apenas entregamos a
correspondência, o que vocês fazem com o
conteúdo não é problema nosso. Se uma carta
vier sugerindo que se mate, anônima ou não, e
você o fizer, bem que merece a morte. O que
não pode é querer culpar o carteiro.”
Senti-me cansado, mesmo assim coloquei:
“Discernir não é uma forma de julgar?”
“Como fim, não como meio, antes, é
necessário separar, diferenciar as opções que se
apresentam e interpretá-las uma por uma,
separadamente, com isenção de ânimo e
ausência de paixão, para só então formar
conclusões...” Olhou-me profundamente “é
procurar perceber claro usando todos os
sentidos”.
Acredito que Ate sabia de meu cansaço,
ficou em silêncio por algum tempo, aguardando
que eu tomasse a iniciativa de retomar o
diálogo.
Por fim eu disse, tirando não sei de onde:
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“E a pena. Quem julga tem que impor uma
pena. Não?”
“A quem, por direito, foi dado julgar sim.
Os demais, devem se contentar com o que
aquele decidir; ou não, quando também por
direito lhe couber. Só assim você poderá viver
em paz com a sua consciência.”
“Como sabe destas coisas Ate, em
princípio você me disse que era alimentada
apenas por pensamentos e sentimentos. Isso é
resultado. Conclusão.”
“Digamos que retiro do meu Arquivo
Morto. Isso acontece quando alguém cria um
pensamento maldoso, gerado pela raiva
momentânea, e, depois, vai ponderando até
chegar a uma conclusão lógica e racional; essa
conclusão, mesmo se for errada, sendo aceita
por ela como conclusiva, não tem mais energia
alguma. Não geram novos pensamentos, nem
novas opções, se houverem, não fechou questão
sobre o assunto; ainda está inconclusivo.”
Deu uma pausa, para resumir: “Para o
autor e mesmo para mim, assuntos encerrados,
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são fontes apenas de meras informações,
conclusões só podem ser lidas, nunca revistas;
no sentido de revisadas. Revisar levaria a rever
todas as hipóteses novamente, revivendo
emoções e sentimentos que devem ser
ponderados a bem da clareza. E, mesmo que se
chegue à mesma conclusão; ela é nova, igual,
mas ainda nova”.
Começou uma nova explicação: “Fato
diferente
do
pensamento
meramente
abandonado e que pode voltar; se não volta, vai
enfraquecendo até a extinção por completo e cai
no esquecimento. Até então, está para mim e
para ele, em aberto. Muitas vezes eu o sigo e,
quando termino num beco sem saída, pulo para
outro. E, assim por diante, por essa razão eu
procuro os em atividade constante e passo a agir
por eles. Daí porque, não pude dar respostas a
algumas da suas perguntas no começo. Eu não
as tinha e nem as tenho agora, eram linhas de
pensamento
abandonadas
incompletas;
inconclusivas. Abandonados pelos pais; não
órfãos. Há os que morrem na vida física e do
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outro lado continuam a alimentar os mesmos
pensamentos de quando encarnados; são os mais
poderosos até certo ponto. Não descansam
nunca; e nem eu quero que o façam.” Brincou,
ao final, para ficar séria novamente. “Agora vai,
você está muito cansado; por isso não vai se
lembrar de quase nada do que conversamos. É
perda de tempo e desgaste físico para o seu
corpo.”
– Vinícius acorda! – A voz não era de Ate,
era de Raquel, e pude sentir sua mão fina
chacoalhando meu ombro. – Acorda! Você esta
tendo um pesadelo!
Acordei suado, o lençol praticamente
molhado, a respiração ofegante, parecia ter
trabalhado a noite inteira. Atribuí tudo à
agitação da festança e há um pouco de bebida.
“Estranho sonho, um ser formado do
pensamento e sentimento dos outros.” Naquela
hora foi o máximo que consegui lembrar ou
deduzir. Anotei mesmo no escuro num bloco de
recados mantido num dos criados-mudos pelo
hotel. “Amanhã pesquiso isso?” Pensei.
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– É, devo ter tido um sonho ruim! – Falei
sem muita certeza do que dizia.
Na hora, não sei se não me lembrava de
tudo ou não quis perturbar Raquel.
– Vamos voltar a dormir.
No dia seguinte, sem saber por que, mas
apenas porque isso não me saia da cabeça, pedi
na recepção para me mostrarem outro quarto; o
ao lado do meu, se possível e vago tivesse.
Estava! E foi só entrar que a impressão nítida de
que já estive naquele quarto me veio a mente. O
quadro, a cortina, o abajur amarelo, até a TV,
LCD segundo informação do mensageiro que
me acompanhava; estranho.
–“Déjà vu” pensei.
Decidi por mudar de quarto, não sem um
pouco de reclamação de minha mulher com um
sonoro “Pra quê? Tanto faz, são poucos dias
mesmo. Esse tá bom.” Ela se referia ao retorno
à fazenda. Insisti e a troca foi feita pela
camareira à qual dei boa gorjeta antecipada com
a condição de deixar tudo arrumado na forma
que estavam no quarto antigo.
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Fomos à casa de amigos onde passamos o
dia e quando voltamos estava tudo na perfeita
ordem. No quarto novo; é lógico. Como havia
pensado, minha filha adorou o novo quarto.
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CAPÍTULO 4
Passamos parte da manhã e a tarde inteira
zanzando de um shopping a outro e retornamos
ao hotel por volta das cinco horas da tarde.
Enquanto minha filha corria para procurar a
amiga, Raquel permaneceu no saguão para
vigiá-las. Isso me dava um tempo de folga e eu
resolvi acessar novamente a Internet; desta vez
no quarto, usando meu notebook conectado à
rede sem fio.
“Aqui tenho mais privacidade.”
Mas, no fundo sabia que não queria ser
visto pesquisando tal assunto; vergonha mesmo.
Minha preocupação agora era procurar
pela existência ou não de seres que se
utilizavam de pensamentos e sentimentos
emanados por nós.
Teclei pensamentos sentimentos e tudo
que retornou foram referências poéticas. Em
Pesquisa avançada tentei astral, mas o retorno
não correspondeu ao que pretendia.
– Vamos tentar separadamente.
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Decidi começar por pensamentos e astral e
de imediato vi que estava no caminho certo.
Duas opções: Medicina Vibracional – Richard
Gerber – 1899, em livros do Google; e Viagem
Astral – Pensamentos que geram energia, num
blog.
Acessei o primeiro e logo no inicio da
leitura pude constatar que estava no caminho
correto – citava Tiller e Einstein – li em voz alta
o trecho que me chamou atenção:
– A esfera astral apresenta algumas
propriedades notáveis, uma das quais é o
princípio de que os pensamentos astral ou
emocionalmente carregados possuem vida
própria.
Repeti mentalmente as três últimas
palavras “Possuem vida própria.”
Meditei alguns segundos sobre o que havia
lido e prossegui “No nível energético astral,
certos pensamentos, tanto conscientes como
inconscientes, podem existir como campos de
energia distintos ou corpos de pensamentos,
com formas, cores e características singulares.”
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Eu era leigo sobre esse assunto e apenas
tinha sido arrastado para aquela situação. Não
que eu quisesse, mas ao que tudo indicava não
havia querer; aconteceu, e isso era um fato.
“Isso pode continuar e não sei onde vai
parar.” Era preciso que eu me preparasse da
melhor forma possível; não sabia a quem e nem
onde recorrer.
Continuei lendo, dessa vez apenas
balbuciando uma palavra ou outra que me
chamava mais a atenção e até formei certos
conceitos. “Podem ser vistos por clarividentes.”
Eu não pretendia me tornar um perito em
Medicina Vibracional, por essa razão depois de
algum tempo de leitura abandonei o e-book e
voltei à minha pesquisa.
O próximo pré-selecionado era o da
Viagem Astral “Psicoenergia é gerada pelas
emoções e podem produzir efeitos maléficos ou
benéficos.” Foi o primeiro e único conceito
extraído naquele local.
Continuei a pesquisa por uma infinidade
de sites e blogs. Uma frase em especial obtida
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em um dos sites não me saia da cabeça “Faze o
que tu queres há de ser tudo da Lei”, com
certeza voltaria a esse site; depois de pular de
um site a outro sem melhores explicações, voltei
“www.astrumargentum.org”.
– Com a disseminação da literatura de
falso ocultismo e parapsicologia, ataques contra
a integridade psíquica de outras pessoas estão
se tornando perigosamente comuns.
Levantei um pouco mais a voz quando li o
último trecho.
“Será que não sou vítima de um desses
ataques.” Pensei.
Eu tinha por hábito ler em voz alta quando
queria memorizar alguma coisa e por essa razão
fui lendo enquanto copiava trechos e mais
trechos de frases e mais frases.
– Amor é a lei, amor sob vontade.
Gostei da frase, acho que a repeti uma
dezena de vezes.
– Há lugares na superfície da terra em que
as forças astrais se concentram em massa.
Podemos entrar acidentalmente em contato com
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pessoas que estão, consciente ou inconsciente,
lidando com essas forças. Se entrarmos em
contato com forças sutis, sem respeitar as leis
que regem a sua ação, o resultado poderá ser
desastroso,...
Um enunciado em particular prendeu
minha atenção, passei a refletir enquanto o lia:
“Às vezes a perturbação nos planos sutis
se reflete de formas especiais no corpo físico.
Um investigador conta ter visto a marca de um
casco de animal, como se a pessoa tivesse
levado um coice violento; outra, arranhões
profundos marcados sob a epiderme, sem
quebrar a superfície cutânea, parecendo como se
a vítima tivesse estado nas garras de um gato
gigantesco. Tais marcas passam pelos estágios
normais das equimoses, e vão esmaecendo até
se apagarem ao fim de alguns dias.”
Isso imediatamente me fez lembrar um
sonho que tive tempos atrás, nele eu estava
preso em um buraco e, do lado de fora, pessoas
me puxavam pelos braços; dentro, um
inexplicável ser me segurava cravando as unhas
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em minha carne logo abaixo dos sovacos.
Enquanto era praticamente arrastado para cima,
pude sentir as unhas escorregando até a altura
dos quadris, quando finalmente conseguiram me
libertar. No outro dia eu tinha quatro marcas de
arranhados em cada lado do tronco; uns vinte e
cinco centímetros de comprimento. À época
concluí que eu não podia ter feito aquelas
marcas com minhas unhas, não havia posição
possível, e porque elas eram internas, não
formavam riscos na superfície da pele como
seria normal. “Estavam na vertical.”
Mesmo agora, relembrando o fato, ainda
achava que marcas de unhas feitas
involuntariamente quando dormimos devem sair
do lado do corpo com destino ao peito ou à
barriga. “Horizontalmente!” Calculei ser óbvia a
conclusão.
– Ou, no máximo, de baixo para cima.
Aquelas começavam largas na parte de cima do
tronco, formando forte equimose, e afinavam na
parte de baixo até desaparecerem por completo.
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Terminei por concluir como inexplicável e
continuei lendo minha pesquisa.
“Quando um ataque oculto é deliberado,
sua forma mais comum é uma combinação de
telepatia com sugestão.”
Uma frase em especial me chamou a
atenção pelo som que produzia quando lida,
embora o significado das palavras fosse
totalmente diferente; iria ver depois.
– O Khabs esta no Khu, não o Khu no
Khabs.
Apesar de parecer uma piadinha rimada,
continuando a leitura pude perceber que se
referia a transcrições egípcias que falavam da
centelha do Fogo Divino no Ente Mágico do
iniciado.
“Essas viagens astrais são na realidade
sonhos lúcidos em que nós retemos todas as
nossas faculdades de escolha, poder de vontade,
e discernimento.”
Procurei confrontar os dados da leitura
com os fatos que vinha acontecendo comigo

105

nesses últimos dias “Comigo não acontece
assim; ao menos não por agora.” Concluí.
“É necessário tomar o máximo cuidado
com visões astrais. O plano astral é
infinitamente plástico: a substância que o
compõe está sempre pronta a assumir as formas
do nosso desejo ou do nosso medo.”
Existiam verdades inseridas nos textos,
dentre elas, uma me chamou a atenção, tal como
dissesse, recolha-te à sua insignificância. Li, de
novo em alto e bom tom:
– Um homem disse ao Universo:
Cavalheiro, eu existo! – Sem dúvida – replicou
o Universo – Mas o fato não desperta em mim
qualquer senso de responsabilidade para
consigo.
“Acho que isso quer dizer para eu me
virar; afinal é isso que estou tentando fazer.
Devo estar certo.”
Aceitei sem muita convicção.
– Elemental Artificial é uma forma criada
no plano astral.
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Resumi; pelo que entendi das colocações
obtidas em Elementais Artificiais.
“Uma sub-variante do Elemental artificial
é o Egrégora.”
“O Egrégora não tem vontade própria.”
“A masturbação – tanto masculina quanto
feminina – não é provocada por egrégoras, que
se alimentam normalmente de nossa energia
devocional; mas se o ato masturbatório toma o
egrégora como centro de concentração da
mente, esta energia também pode ser absorvida
pelo autômato, que assim expande sua
existência em outros planos, e se torna ainda
mais perigoso.”
– Que raios de egrégora é esse?
Perguntei a mim mesmo, começando a
ficar intrigado com as descobertas. “O que é um
Egrégora?” Decidi que depois iria buscar essa
resposta.
“Cascões
são
restos
em
decomposição dos corpos astrais dos seres
humanos desencarnados. Ou ainda podem ser de
outros tipos de entidades.”
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“Elementais descritos pelos rosa-cruzes?”
“Anjos e Demônios são da mesma espécie
astral.”
“Anjos são dogmáticos e Demônios são
rebeldes.”
A hierarquia ia subindo, flamas, anjos,
arcanjos, os Elohim ou Deuses, mas nenhuma
explicação sobre estes últimos que pudessem
me esclarecer sobre o que seria Ate; se é que ela
era alguma coisa além de um personagem de
sonho.
Aquilo me trouxe até certo ponto, para
saber mais deveria voltar ao motor de pesquisa.
“O Google!”
Desta vez sabia exatamente o que
procurar, portanto, apenas digitei “egregora”.
Bastou apertar o enter e em 0,33 segundos
101.000 opções foram disponibilizadas.
Li muitas definições, comentários, palpites
e até gozações e, dado ao grande número de
desencontradas opiniões, resolvi salvar em texto
as que taxei de mais sérias.
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“Em La Voie Initiatique (A Via iniciática),
Serge Marcotoune constata que a energia
nervosa se manifesta por raios no plano astral:
‘O astral está cheio de miríades de centelhas,
flechas de cores das ideias-força. Sabemos que
cada pensamento, cada intenção a que se
mistura um elemento passional de desejo, se
transmite em idéia-movimento dinâmica,
completamente separada do ser que a forma e a
envia, mas seguindo sempre a direção dada. As
ideias-força são os elementos mais elementares
do plano astral; elas seguem sua curva traçada
pelo desejo do remetente’. (pág. 195) É por isso
que precisamos controlar nossos desejos a fim
de que eles não pesem sobre nós, acorrentandonos, imprimindo à nossa aura cores diferentes.
A meditação e a prece do iniciado regeneramno, permitindo-lhe emitir ideias sadias e
tranquilizantes. No astral, os ‘spiritus
directores’, os espíritos-guias, canalizam as
ideias-força para zonas determinadas.”
“A egrégora se realimenta das mesmas
emoções que a criaram. Como ser vivo, não
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quer morrer e cobra o alimento aos seus
genitores,
induzindo-os
a
produzir,
repetidamente, as mesmas emoções. Assim, a
egrégora gerada por sentimentos de revolta e
ódio, exige mais revolta e ódio”. Dei destaque
ao trecho final e descobri que ganhei outra
dúvida durante as leituras efetuadas até ali. “O
Egrégora ou A Egrégora?” E, mesmo sabendo
que não tinha qualquer importância para o
contexto fiquei curioso; não sendo importante,
deixei para resolver o assunto mais tarde. Por
ora queria saber mais sobre o assunto.
A Maçonaria sempre me pareceu uma
associação séria e ao ver um site da maçonaria
portuguesa resolvi especular com mais afinco.
Abri uma nova tela do Explorer e o copiar colar
não
funcionou
e
por
isso
digitei
“www.maconariaportugal.com” e assim passei a
fazer pesquisas em dois lugares quase ao mesmo
tempo.
Do site português extraí “O Livro da Lei
inicia-se com a mais forte de todas as
EGRÉGORAS. No princípio, Jafé criou os Céus
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e a Terra. A Terra estava informe e vazia. As
trevas cobriam o abismo e o SUPREMO
ARQUITETO DO UNIVERSO pairava sobre as
águas. O SUPREMO ARQUITETO DO
UNIVERSO disse: ‘FIAT LUX!’ E a luz se
fez.” Procurei reproduzir o mais fiel possível o
enunciado para mais tarde tentar entendê-lo
melhor.
Ainda, “Depende a EGRÉGORA da
energia de cada um, para sua manutenção e para
atingir a plenitude. Podemos afirmar, sem medo
de errar, que ‘A EGRÉGORA’ se realimenta das
mesmas emoções daqueles que a criou.”
Continuei
salvando
trechos,
aleatoriamente, sem classificá-los em qualquer
ordem de importância: “Como a EGRÉGORA
NEGATIVA, podemos citar o período da
Alemanha onde o nazismo triunfou. Uma nação
transferiu a um homem todo poder, a
EGRÉGORA foi formada e manipulada por
forças ‘ocultas’ e concedeu a esse homem todo
poder”.
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No outro Explorer acessei um blog e
copiei na íntegra um texto nele transcrito com a
ressalva de ser de autor desconhecido. Resolvi
que depois buscaria a interpretação mais
apropriada e lhe daria o valor devido.
A egrégora é a energia que resulta do
conjunto de vibrações emitidas por cada ser
autoconsciente. E também é a soma das
vibrações coletivas. Esta energia, também
conhecida como Assinatura Vibratória é sua
identidade perante a vida. De acordo com o
conjunto do que se pensa e sente, e também
como fruto das ações, a egrégora pode ser de luz
ou sombra.
É importante pensar nisto para que
possamos avaliar qual está sendo nossa
contribuição para a egrégora do planeta. Existe
também uma egrégora para cada estado de
espírito. Existe a egrégora do amor, da piedade,
do perdão, da fé, da cura, da alegria, da paz,
para tudo que há de bom há uma egrégora. Mas
há também a egrégora do medo, do ódio, da
discórdia, e muitas outras relacionadas ao que
há de negativo.
Podemos, por nossa vontade, sintonizar
qualquer tipo de egrégora, e quando assim o
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fazemos, estamos puxando esta energia para
nossa própria egrégora, como para dentro de um
carrinho de supermercado. Podemos sintonizar
também a egrégora dos grandes seres de luz que
atuam no planeta. Podemos acessar a egrégora
de Jesus, Buda, Saint-Germain, de acordo com a
devoção que temos por estes seres, e isto
ampliará nossa egrégora pessoal, na medida em
que soubermos agir de acordo com os ensinos
destes mestres.
A energia deles tem uma assinatura
particular, mas também está associada a uma
egrégora maior que é a Energia Crística. Cada
indivíduo pode ser mais ou menos útil e
qualificado para a ascensão, de acordo com a
qualidade da egrégora que está criando. Então,
cabe perguntar, qual a egrégora que estamos
criando? Quais as energias que estamos
acolhendo em nosso campo vibratório?
Sintonizar a egrégora do Cristo é a maior
missão que pode ser colocada em prática a partir
de já, por todos aqueles que anseiam mudar as
condições de vida no planeta, e conquistar
harmonia em todos os aspectos de suas vidas.
Coloquei em destaque a parte do texto que
mais chamou minha atenção, a egrégora do
medo, do ódio, da discórdia “E, com certeza do

113

ciúme também!” Fiz minha ampliação do
conceito e continuei a busca por mais
informações; ainda não estava satisfeito. Nada
explicava se Ate podia ser um ou uma Egrégora;
ninguém falava sobre forma.
“Pensa, cria, colhe” e “A Vida é Eterna, as
criaturas são transitórias”; em R+C. Nessa hora,
imediatamente, lembrei-me das palavras de Ate
e da previsão do fim de sua existência.
Novamente em um site da Maçonaria,
desta vez no Brasil, recortei partes do conteúdo
de um texto bastante extenso: “Consta que a
aura dos seres racionais, portanto dos que
possuem uma consciência, diferentemente das
demais, exibe a característica de impregnar os
seres inanimados e criar nos ambientes um
corpo psicodinâmico assemelhado às pessoas
que ali se reúnem. Sua formação é espontânea e
involuntária, ou seja, independente da vontade
consciente de seus geradores.” Coloquei em
destaque as palavras que formavam a frase
“Criar um corpo assemelhado às pessoas.”
Repeti estas palavras como se quisesse me
convencer da exatidão de seu conteúdo “Isso
pode explicar Ate?” No entanto, trazia
praticamente impressa outra pergunta “Que
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grupo formador seria esse?” E, acrescentei:
“Com que propósito?”
“Para pertencer a uma egrégora, basta
pensar de forma semelhante ao grupo... Esses
elementais tem vida própria, e agem
independente de quem o gerou... A duração e a
capacidade de agir da forma-pensamento
animada por um Elemental depende de dois
fatores: a intensidade inicial de energia (mental
e emocional) que o seu criador humano lhe
confere, e o alimento posterior ministrado,
através da repetição.” Anotei ter sido retirado de
sites sem organização definida e resolvi voltar a
um site da maçonaria.
“Egrégora é uma entidade que é criada por
pensamentos e sentimentos, que adquire vida e
que é alimentada pelas mentalizações e energias
psíquicas. É autônoma e se forma pela
persistência e intensidade de correntes
emocionais e mentais. Pensamentos e
sentimentos fracos criam egrégoras mal
definidas e de pouca vida ou duração, porém,
pensamentos e sentimentos fortes, criam
egrégoras poderosíssimas e de longa duração.”
O tempo passou rapidamente e embora eu
me sentisse bastante cansado do longo período
diante da tela ainda queria prosseguir.
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Praticamente foi providencial a chegada de
Raquel e Marisa. Quando olhei no relógio vi
que já eram mais de nove horas da noite.
– Marisa não quis subir para tomar banho,
mas pelo menos tomou um prato de sopa
incentivada pela amiga.
– Eu tava limpinha!
– Bom, se estava não está mais. Não é?
– É, acho que não.
– Portanto, mocinha. Já para o banheiro.
– Okay!
Raquel entrou com a filha no banheiro,
regulou a água quente e voltou para buscar
roupas limpas. Enquanto isso resolvi encerrar
por enquanto o que estava fazendo. Afinal,
estava com a cabeça doendo e com fome
também.
Desliguei o aparelho, tendo o cuidado de
salvar todas as pesquisas feitas até então.
Quando retornamos do jantar, por volta
das onze horas, Marisa apenas se jogou na cama
e adormeceu em seguida. Raquel pegou um
livro para ler, como de hábito, e ligou apenas o
abajur do seu lado.
Eu não pretendia mais mexer no assunto,
porém, a curiosidade deve ter sido maior.
– Vou aproveitar para checar uns e-mails.
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Na verdade, não queria dar explicações
quanto ao que estava fazendo.
Coloquei diversas buscas aleatórias e fui
abrindo e fechando páginas, umas por
repetitivas e outras por não se apresentarem
confiáveis. Já estava para encerrar novamente as
buscas quando um texto em especial me chamou
a atenção. Salvei em arquivo, enquanto repetia
mentalmente.
“Os pensamentos malévolos, vingativos,
coléricos e odiosos, imantam-se de magnetismo
inferior e sobrecarregam-se de fluido mental,
astralino e etérico de baixa vibração, agindo tão
eficaz e rapidamente na atmosfera terrena, que
justificam realmente o velho rifão: O mal se
propaga mais facilmente que o bem!”
“Enquanto a energia diáfana utilizada
pelos bons pensamentos volatiliza-se do
perispírito, absorvida pelo éter superior, a
substância mental e astralina necessária para
sustentar e mover os pensamentos daninhos e
pecaminosos adere fortemente à vestimenta
perispiritual, formando escórias que, mais tarde,
produzem sofrimento ao serem drenadas para a
carne, manifestando-se posteriormente na forma
de doenças físicas, ou desintegradas nos charcos
terapêuticos do astral inferior.”
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“O pensamento produz uma série de
vibrações no corpo mental e este então projeta
uma porção de si mesmo, em perfeita conexão
com a matéria mental circundante.”
“Desse fenômeno, gera-se uma formapensamento simples e pura, cuja configuração,
radiação, brilho e colorido, perduram tanto
quanto seja a força ou a convicção de quem a
emite. A forma-pensamento, também conhecida
por elemental ou elemental artificial, lembra
uma entidade vivente, temporária, mas dotada
de intensa atividade e animada pela ideia-mater
que a gerou. É um produto da própria alma, mas
nutrida pela essência elemental vivificante e
eletrônica do corpo. Quando maligna, a formapensamento move-se implacavelmente para se
impor sobre a pessoa escolhida para vítima, e
alimenta-se pela força do ódio, inveja, cólera,
despeito, ciúme ou vingança, que encontra em
sua trajetória até arremessar-se no seu alento
vital selvático.”
Por mais que eu estivesse cansado, com os
olhos doloridos e vista embaçada, não conseguia
parar de procurar. Resolvi colocar um limite, já
passava das duas da manhã e nada indicava que
no outro dia eu não tivesse que me submeter a
mais uma incursão no shopping.
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“Sim, ali pra mim é território inimigo.”
Pensei ao lembrar que detestava aglomerações
de pessoas. “Mais trinta minutos e só.”
“Há profunda tendência dos pensamentos
emitidos por certas pessoas de se atraírem e se
combinarem a outros pensamentos de natureza
semelhante, resultando um aumento de força,
além da produzida pela fonte original. Assim, os
pensamentos misturam-se e combinam-se entre
si, deixando a sua marca característica nos
lugares onde são aglomerados, compondo uma
egrégora ou aura constante do que ali se pensa
frequentemente. A egrégora é uma composição
astral gerada por uma coletividade, pois o
pensamento, o desejo e a vontade são forças tão
reais e mesmo superiores às mais potentes
energias da Natureza; debaixo dessa influência,
a matéria astral, altamente plástica, faz-se
compacta e toma forma. Então essa egrégora se
torna um campo de influência coletiva,
impelindo os que dela se interessam, para
realizações positivas no mesmo gênero.”
Parei um instante para pensar “Isso
somente quando são boas, as ruins têm a mesma
força; somente as empregam em sentido
contrário.” Achei que estava ficando um expert

119

no assunto e já me dava no direito de corrigir
textos ou completá-los.
“Egrégora é uma forma astral gerada e
alimentada, mental e sentimentalmente, por uma
coletividade, pela persistência de motivos,
costumes, devoções ou ideais num mesmo ponto
ou objetivo.”
“Assim, a egrégora é uma forma mental
coletiva
alimentada
pelos
pensamentos
semelhantes; ela nasce, cresce e amplifica-se
conforme a alimentação incessante de
pensamentos sob o mesmo diapasão mental.”
Já passava das duas e trinta da madrugada,
tinha me esquecido por completo de Raquel,
olhei para o lado e vi que dormia; devia estar
dormindo a horas. Eu também devia dormir e
enquanto fechava o Windows aproveitei para
definir o termo que havia ficado pendente: O
Egrégora ou A Egrégora.
“O Egrégora” Defini de imediato, sem
querer perder muito tempo com essa polêmica
que eu mesmo havia criado, depois de lembrar
que tanto se utilizava uma ou outra forma;
embora reconhecesse o predomínio da segunda
opção.
“O Egrégora! Soa melhor!”
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Peguei no sono rapidamente, não sem
antes pensar que merecia um descanso; mal
sabia que as atividades daquela noite estavam
apenas para começar.
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CAPÍTULO 5
Meus olhos se abriram e comecei aos
poucos a tomar consciência do que estava a
minha volta. Eu estava em pé, no meio de um
círculo formado por homens e mulheres que
distavam de mim uns três metros, posicionados
lado a lado, e se mantinham também em pé.
“Umas doze pessoas.” Imaginei.
Não conhecia o lugar, isso eu tinha
certeza, nem em imaginação tinha visto algo do
gênero, e era improvável conhecer qualquer
daquelas pessoas à minha volta. Não havia
objetos, apenas o lugar, que identifiquei como
sendo uma caverna, e aquela gente; mais nada.
Eu, com certeza, estava ali literalmente no
meio delas. Onde, não sabia. Como cheguei lá
também era uma incógnita. O último
pensamento anterior era no quarto do hotel por
volta das três da madrugada.
Simplesmente permaneci parado, atônico,
indeciso e assustado; porém, encantado com
tudo que via.
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Olhei para cima e à minha volta, o lugar
era uma redoma de pedra pura sem nenhum
adorno, a não ser os naturais; o desenho natural
da rocha alisada, seus recortes e manchas. Com
mais de cem metros de comprimento e uns
quarenta de altura e perfeitamente abobadado, o
lugar era amplo o bastante para não se sentir em
ambiente fechado; mesmo estando em um. Não
vi entrada alguma, parecia não existir uma.
Baixei a vista e o piso de cara chamou
minha atenção, polido e brilhante parecia ter
sido talhado em uma única pedra de granito
rosa; não apresentava emendas e nem ranhuras.
A limpeza era impecável, nenhum grão de
poeira podia ser visto.
Quando voltei a levantar os olhos foi que
notei à minha frente, com os olhos fixos em
mim, um senhor negro de cabelos grisalhos; a
idade era difícil de precisar. “Dizem que quando
pessoas negras clareiam os cabelos já
passaram dos cem anos.” Não consegui evitar o
pensamento.
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Ele trajava um terno de linho branco
surrado, puído na gola. Porém, a roupa estava
impecavelmente limpa e bem passada e era
mantida com todos os botões fechados. A
gravata, também branca, apresentava fios soltos
nos vincos do nó, um claro sinal de desgaste
pelo uso contínuo; por baixo uma camisa branca
podia ser vista em partes. Por cima do paletó
uma medalha de Nossa Senhora estava
pendurada à altura do peito segura por uma fita
azul larga que ainda mantinha as marcas da
dobra
cuidadosa
ao
guardar;
frisos
perfeitamente espaçados.
“Marianos!”
“Uma confraria religiosa.”
Foram os primeiros pensamentos que me
passaram pela cabeça.
Nada de capuzes pretos ou brancos, nem
de velas em castiçais enormes e nenhum cheiro
de incenso; sem matraca, sequer altar existia.
“Não pode ser; sequer carrilhão existe!”
Repensei afastando a ideia de um culto
religioso.
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De relance, foquei todas as pessoas
presentes, alguns trajavam ternos de corte atual
e cores sóbrias, porém variadas, outras mais ou
menos uma roupa esporte igual a minha;
camisetas nas mais diversas cores, calças jeans e
tênis. O traje não trazia nenhuma referência à
idade de cada um, havia jovens usando terno e
gravata e senhores de cabelos brancos usando
jeans. “Definitivamente não são de uma
confraria.”
Apenas aquele senhor à minha frente fazia
referências a uma.
“O terno é velho e de corte antigo.”
Observei.
Meus pensamentos foram interrompidos e
meu olhar foi atraído novamente para os
penetrantes olhos daquele homem e que
continuavam mantidos em mim. Pareciam
penetrar na alma.
Por um instante ele correu os olhos pelas
pessoas que completavam o círculo começando
pela primeira da direita. Como num passe de
mágica meu corpo foi girando devagar parando
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por instantes de frente para cada um deles; a
cada parada, um nome.
Todos pareciam ressonar dentro da minha
cabeça. “Antônio Santos”; “Carlos Alberto”;
“Otávio Rodrigues”; “Romilda”; “Yoshio”. E,
assim, um a um foram sendo vistos, fixados,
apresentados e tiveram seus nomes e fisionomia
praticamente gravados na minha mente.
Completado o giro voltei ao ponto de
partida. Doze era o número exato deles; eu
havia acertado na minha estimativa inicial.
Podia repetir o nome de cada um e associá-los à
pessoa se me pedissem. Como, não sei dizer.
Encarei o velho preto de frente; eu o
conhecia, tinha certeza. Desta vez, quem falou
fui eu: “Seu José?” Um sorriso, uma leve
inclinação com a cabeça “Tá dereito!” Aquela
expressão de afirmação não deixava dúvidas, o
linguajar era mesmo de um senhor que havia
conhecido quando menino; ele havia morrido a
mais de quarenta anos.
“Esse negócio de espiritismo existe
mesmo? Eu sou médium?”
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“Sim, para a primeira pergunta; não,
para a segunda.”
“E o senhor, o senhor está morto!”
“Não! Não estou mais. Adotei esta
forma porque era a que você conheceu. Eu não
sou mais assim.” Sorriu novamente e disse:
“Olhe direito”.
Fixando a vista fui percebendo a figura de
um jovem com pouco mais de quinze anos, pele
clara, cabelos loiros cortados em franja, olhos
azuis e trajando uma camiseta branca básica,
calça jeans e tênis brancos. É com esse jovem
que falava agora; a antiga figura do preto velho
tinha desaparecido por completo.
“Então eu também não estou morto?”
“Não, não esta! Nem você e nem eu! Eu
reencarnei a dezesseis anos atrás. Meu nome
agora é Alfredo.”
“Como eu vim parar aqui Alfredo?”
“Nós o trouxemos.”
“Por quê?”
“Você está ligado a nós por laços
indissolúveis, mas não é hora e nem temos
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tempo para essas explicações; tudo virá ao seu
tempo. Está em sério perigo e precisa de nossa
ajuda! Vamos te ensinar algumas coisas para
que possa se defender, infelizmente não
podemos protegê-lo o tempo todo. Aqui é nosso
ponto de encontro, o seu também, a partir de
agora.”
“Que lugar é esse? É uma caverna, não?”
“Um salão, num lugar muito distante de
onde está agora e tão longe quanto onde vive;
pode crer.”
“Quem são vocês?”
“Quem somos nós, você sempre foi e será
um dos nossos. Apenas até então não tinha
conhecimento disso!”
“Por que só agora? Eu tenho quarenta e
cinco anos, por que não antes?”
“Tudo e todos têm sua hora. Antes você
era muito apegado às coisas materiais e à vida
física, e isso causava um bloqueio a essas
percepções. Também depende do corpo físico
que você encarna e de sua missão na terra. Suas
manifestações começaram há pouco tempo, mas
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nós o aguardávamos com ansiedade. Outra
coisa, isso que vem acontecendo com você é
espontâneo e nada tem a ver conosco; é coisa
sua, do seu próprio Eu. Vamos apenas auxiliá-lo
a controlar e utilizar suas novas habilidades da
melhor maneira.”
“Responda-me, vocês... eu pergunto, nós
somos o quê?”
“Pessoas que tem por intuito expandir a
consciência cósmica e elevar a percepção
espiritual.”
“Eu tenho é?”
“A∴A∴”
O símbolo foi praticamente gravado em
minha mente, enquanto nomes ressonavam em
vários idiomas que me pareceram um só, pois
entendia exatamente o que queriam dizer em
cada um deles; ou seja, a mesma coisa:
“Argenteum Astrum”; “Άστρον Αργόν”;
"Astron Argon"; “Arcanum Arcanorum”; “Arikh
Anpin”; “Angel and Abyss”. E, mais uma
dezena delas ditas a um só tempo.
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As próximas palavras pareceram explodir
em minha cabeça e não permitiam quaisquer
dúvidas; era um resumo de tudo o que veio até
ali e do muito que ainda estava por vir num
futuro próximo:
“SECRET OF SECRETS”
Repetidas com o eco de doze vozes ditas
ao mesmo tempo fez com que eu vibrasse da
cabeça aos pés, tal qual tivesse enfiado a cabeça
dentro de um sino após a batida do badalo.
Em seguida, todos ergueram o braço
direito mirando o ponto central no alto da
abobada, mantendo as cabeças baixas num claro
sinal de concentração. Eu fiquei estático, não
queria e nem parecia poder me mover.
Vagarosamente foram levantando as cabeças e
direcionando o olhar para o vértice formado
pela linha imaginária dos braços erguidos. Eu
podia vê-los a todos ao mesmo tempo, o teto e o
piso também. Tentei acompanhar o que diziam:
“Ó Divino Lithos Akrogoniaios, que todos
os vórtices que se ligam às estrelas e planetas
convirjam em torno da pedra angular que liga
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todos os Templos e lugares de louvor ao
Templo maior na nova criação da humanidade.
Ó Filho da Luz, cria em nós um coração limpo
de cooperação divina para que os nossos muitos
eus possam se tornar o Templo vivo de uma
única voz, uma única ação.”
Por um instante senti um facho de
luz que saia do vórtice da abobada atravessar
meu corpo da cabeça até os pés; eu podia sentir
que brilhava igual uma lâmpada acesa. A
caverna toda foi inundada desse brilho.
“OTZ CHIIM”, desta vez o som foi
formado por 13 vozes, a minha inclusive. Só
depois me dei conta que não tinha ouvido
anteriormente a frase; ao menos achava que não.
À exceção de Alfredo e eu, todos
desapareceram ao mesmo tempo. No entanto, eu
ainda podia sentir suas presenças em mim e a
minha neles. Toda luz externa desapareceu
naquele instante; agora, apenas meu interior
conservava a luminescência ativada pelo
estímulo anterior.

132

Olhei extasiado para Alfredo. Eu me sentia
estranhamente lúcido; forte em pensamentos.
“O que foi isso? O que vocês fazem? O
que praticam?”
“Calma, a luz foi apenas uma ilusão, cada
um de nós transferiu para você um pouco de
energia, vai precisar dela; podes crer.”
Eu ainda não havia me acostumado com o
garotão à minha frente, mais parecia um surfista
queimado do sol, a um não sei o que falando de
transferência energética. Surfboy ou não, ele me
parecia bem informado e podia tirar muitas das
minhas dúvidas. Resolvi começar pelo começo:
“Que lugar é esse?”
“Akakor, uma das ditas cidades perdidas
da Amazônia Brasileira.”
“Perto de onde moro? Você sabe onde eu
moro, não?”
“Não e Sim. Fica a oeste, quase no mesmo
paralelo da sua fazenda, no outro extremo do
país.”
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“Você falou em cidade perdida, isto não
me parece uma cidade. Uma tumba talvez. As
portas são passagens secretas?”
“Não existem portas e nenhum humano
jamais pisou esse lugar. Estamos abaixo da
cidade, muito abaixo, mil metros para ser mais
exato. No meio de uma bola maciça de granito
encravada na pedra mãe carbonatítica. Uma
pedra perfeitamente redonda de mil metros de
diâmetro envolvida por lava vulcânica a milhões
e milhões de anos atrás; estamos no centro dela,
numa plataforma em meia lua com cinquenta
metros de raio.”
“Errei ao calcular a altura do teto, são
cinquenta metros e não quarenta como eu havia
avaliado inicialmente.” Olhei novamente e
concluí que estava mesmo enganado, a distância
era a mesma para todos os pontos já que
estávamos no centro; aguardei que Alfredo
continuasse seu relato.
“A cidade, ou o que restou dela, fica na
superfície, encoberta pela floresta. Logo abaixo,
uma rede de túneis, cavernas e grutas formam
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um
complicado
e
complexo
sistema
subterrâneo; vai ter oportunidade de conhecêlo.”
“Como esse local foi cavado, não parece
ser uma formação natural.”
“Não! Não é uma formação natural, foi
escavado de alguma maneira há muito tempo;
não se sabe como. Não se sabe quem, nem
quando e muito menos que tecnologia foi
empregada para escavá-lo.”
“Podem ter escavado e depois fechado a
passagem de acesso.”
“Impossível, deixariam vestígios na rocha
bruta. Percorremos toda extensão, nenhuma
marca de corte ou de enchimento posterior foi
encontrada. Além do mais, aqui dentro não
existe ou existiu nenhum ser vivo do reino
animal ou vegetal, nenhum vírus, bactéria ou
fungo pode ser encontrado; nem mesmo
fossilizado. É um mistério.”
“Como chegamos aqui, vai dizer que
atravessamos mil metros de rocha pura?”
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“Mil metros, mas não de rocha pura:
quinhentos de granito, duzentos e cinquenta de
rocha vulcânica e outro tanto em camadas
argilosa, ferruginosa, sedimentar e uma
pequenina porção de solo vegetal; como te disse
ela fica bem abaixo da superfície.”
“E como fazemos isso, eu atravessei isso
tudo?”
“Sim! Inconsciente, mas atravessou.
Preferimos dessa forma, trazê-lo consciente nos
daria muito trabalho e levaria muito tempo.”
“Como assim?”
“Deste lado da vida podemos muito, mas
não tudo. Daqui você pode voltar para seu corpo
em milésimo de segundo, menos que isso, para
ser mais exato. Mas, não poderia vir aqui assim,
porque nunca esteve antes neste local. Foi
preciso muita energia para arrastá-lo até aqui,
por essa razão precisei convocar os irmãos que
aqui estavam; eles me auxiliaram.”
“Como isso foi feito?”
“É bastante complexo, não sei se vai
conseguir entender.”
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“Tente, quem sabe?”
“Do lado de cá o tempo é nosso bem mais
valioso, mas vamos lá. Os onze irmãos que aqui
estavam e eu, fomos até o quarto onde você
dormia e aguardamos que se projetasse no
astral; sabíamos que o faria. Quando isso
aconteceu você já estava sem consciência, nós o
envolvemos com nossos corpos perispirítico e o
trouxemos conosco até aqui; quando você
recobrou a consciência tínhamos acabado de
liberá-lo.”
“Qual seria a outra maneira, a demorada;
como você disse antes.”
“Isto não seria alternativa, é inviável até de
pensar. Em resumo, de lá aqui são quase dois
mil quilômetros, no astral em consciência
viajamos à razão de duzentos por hora; assim
levaríamos quase dez horas de lá aqui. Só se
estivéssemos dopados para dormir tanto tempo
assim e isso não traria a certeza de se manter a
consciência por período tão longo.”
“Posso atravessar essa rocha para voltar?”
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“Pode! Mas, é desnecessário. Quando
quiser mesmo voltar é só pensar em estar lá e
vai estar.”
“Mas, eu posso atravessá-la, se quiser?”
“Sim, veja.”
Alfredo começou a afundar na rocha pura,
parou à altura da cintura, metade de seu corpo
agora estava encravado na rocha.
“Eu faço isso também?”
“Sim, concentre-se na vibração da rocha,
vai senti-la na área dos pés que estão apoiados
nela. Um formigar, compreende?”
“Sim, eu consigo perceber.”
“Agora vá diminuindo sua vibração na
altura das pernas e imagine as partículas
parando seus movimentos.”
“Minha altura esta diminuindo ou estou
afundando?”
“Afundando!”
“Vou ficar preso.”
Quando fiquei com medo de me prender à
rocha meu corpo foi praticamente expelido para
fora. Quis saber de Alfredo o porquê de isso ter
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acontecido. Ele me explicou que as vibrações
produzem uma espécie de magnetismo; uma
repulsão magnética. Quanto mais alta a vibração
mais força e que a regra também era válida ao
contrário. Segundo ele eu fui repelido pela rocha
quando assustado voltei a vibrar numa
frequência mais elevada.
“Sei que quer fazer seu trabalho, mas não
vou conseguir me concentrar se não souber uma
coisa. Como você conseguiu mudar sua forma;
o Preto Velho, quero dizer.”
“A forma material é uma disposição
atômica mantida coesa por uma força de atração
muito forte, difícil de romper. No mundo fora
da matéria tudo é fluído cósmico, aqui nossa
forma é dada por um tipo especial deste: o
fluído perispirítico. Nada pode detê-lo, atravessa
o mais duro aço e resiste à explosão da mais
poderosa das bombas; somente a vontade pode
lhe impor ou modificar a ação e isso inclui a
aparência.”
Comecei a afundar novamente, somente
para testar.
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“Vamos parar de brincar agora, você vai
ter tempo para treinar depois. No momento eu
tenho que alertá-lo para o que esta acontecendo.
Inadvertidamente você entrou em contato com
um Elemental que no momento está bastante
poderoso e vai ficar cada vez mais perigoso para
você e para muita gente; em especial para você”
“Ate?”
“Sim, o Egrégora que se autodenominou
Ate para você.”
“Ate é mesmo um Egrégora? Li alguma
coisa a respeito e sei que alguns deles podem se
tornar bastante poderosos. Mas, por que eu?”
“Você se lembra da Nicinha?”
“Lógico, como poderia esquecer. Dois
aninhos. Foi morta por um ouriço de Castanha
do Pará.”
“Lembra-se da sua revolta, sua raiva, e sua
ira contra o acontecido. Você queria
responsabilizar os pais da menina, mandar
prendê-los e até algo pior. Bradou contra os
deuses, os santos, xingou a natureza,
responsabilizou os políticos, a polícia; tudo.
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Mandou que cortassem a árvore e lhe
queimassem o tronco e galhos. Esses
pensamentos e o seus atos o colocaram na linha
de vibração daquele Egrégora!”
“O que eu devia ter feito, ficado quieto
enquanto outras crianças podiam morrer da
mesma forma, apenas porque os pais as
abandonam perto de uma árvore que pode matálas?”
“Aceitar o infortúnio, ele faz parte da vida;
viver é correr riscos e aquela menina estava
simplesmente vivendo.”
“Eu tinha até me esquecido deste caso,
nem pensava mais nisso; passou!”
“Não! Você não pode evitar pensar, da
mesma maneira que não pode fugir do
Egrégora.”
“Devo enfrentar Ate?”
“Enfrentar o problema que criou Ate! Mas
antes vou te mostrar como os egrégoras nascem,
crescem e como podem morrer; nós não
podemos matá-los, mas eles podem morrer.”

141

Por um momento meus pensamentos se
voltaram para o hotel onde estavam minha
esposa e filha. Alfredo percebeu “Não se
preocupe com elas, alguns irmãos estão lá
velando pelo sono delas; não vão permitir que
acordem, fique tranquilo.”
Aceitei com naturalidade a explicação.
Estávamos no centro da redoma e Alfredo
começou a olhar num determinado ponto, minha
visão pareceu acompanhá-lo de maneira a ser
um só conjunto. O local agora me parecia
iluminado por uma luz azul muito tênue, mais
que suave; calma. Eu estava refletido na parede,
qual num espelho. Alfredo se pôs a falar:
“Ao contrário do mundo material, aqui o
tempo é circular, futuro e passado se encontram
a cada momento.” Enquanto falava nossos
corpos foram girando em sentido anti-horário,
na parede, o meu eu refletido voltava no tempo
numa velocidade espantosa; comparei a uma fita
de vídeo voltando. Quando parou, vi-me mais
moço, dez anos menos, com roupas diferentes,
tomando cachaça, bravo, triste também; gostava
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da meninazinha e não admitia o acontecido. Da
minha cabeça saia um raio semelhante ao
emitido pela luz vermelha; grosso modo, o laser.
O giro foi retomado, agora à direita e
vagarosamente; na igual medida de tempo de
um relógio imaginário.
Acompanhei qual num filme quando fui
me deitar ainda praguejando contra a vida; o
raio vermelho ainda mais forte perdia-se em
extensão no vazio acima de mim. Foi quando
adormeci que pude ver o raio se desprendendo
e, agora livre, se retesando até formar uma bola
vermelha e brilhante.
“Formou-se uma ameba astral ou verme
astral; como queira assimilar. Acompanhe o que
vai acontecer agora.” Alfredo foi me guiando
em pensamento enquanto avançava o giro para
frente no tempo.
Pude ver outras bolas vermelhas que saiam
de outras casas próximas. “São amebas geradas
pelos seus funcionários e ribeirinhos instigados
por você.” Foi a explicação de Alfredo.
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Quais vagalumes no escuro, atraídas pela
luz de uma frequência vibratória especial, umas
foram se aproximando das outras se fundindo
num só bloco. Agora sua intensidade de brilho
conseguia quase me ofuscar, contaminando a
luz azul tênue do ambiente com seu vermelho
sangue. Outros grandes globos chegaram de não
sei onde, juntos formavam agora um só corpo.
Alfredo me alertou antes do próximo
passo:
“Mantenha-se apenas como observador,
afaste de você qualquer emoção e nenhum
pensamento sobre o que ocorreu com a menina.”
À simples menção do caso fez com que
meu coração, se é que tinha um, pulsasse com
mais intensidade. Imediatamente as mãos de
Alfredo foram colocadas sobre minha cabeça e
o ritmo das vibrações foi voltando ao normal.
“Calma,
mantenha-se
como
um
observador apenas. O pior vai começar agora.
Fixe os seus pensamentos no globo. Devagar e
calmamente.”
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No começo tudo parecia um zumbido, qual
um enxame de abelhas pronto a levantar voo.
Depois, palavras confusas podiam ser ouvidas.
Aproximando mais ainda, gritos, choros, xingos,
blasfêmias e vociferações de toda sorte podiam
ser nitidamente ouvidas.
“O Egrégora esta se formando, alinhando
todos os pensamentos e sentimentos recebidos;
fundindo as energias recebidas. Se organizando!
Você esta acompanhando o nascimento de um
ser, um Elemental Artificial do qual você foi o
primeiro pai e mãe; com o auxílio dos demais, é
lógico. E, vai ver mais a frente, seu primeiro e
principal mantenedor.”
Pela primeira vez eu arrisquei uma
pergunta: “De onde vieram aquelas outras
bolas?”
“Umas eram amebas geradas por pessoas à
distância que souberam do ocorrido ali, em sua
maior parte instigadas por causos contados e
aumentados de boca em boca; geralmente com
enfoque no sofrimento da menininha agonizante
ou nas mentiras de maus tratos, crueldade dos
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pais e coisas do gênero que um ou outro acabou
acrescentando. Outras, criadas em casos
semelhantes, e que não encontraram guarida no
local de origem, simplesmente migraram para
cá. Pode existir ainda egrégoras coincidentes,
mas muito enfraquecidos, que preferiram perder
a identidade a deixar de existir; acontece
muito.”
Continuamos avançando no tempo, nesse
período o egrégora havia tomado a forma
humana e mudado de uma a outra mais de uma
dezena de vezes.
“Por que isso?” Perguntei ao Alfredo, me
referindo à constante mudança de imagem.
“Sempre, o nosso ódio toma a forma do
nosso pior inimigo. Está gravado no
subconsciente de cada um de nós; é
involuntário. Da mesma forma que os nossos
medos têm a forma do nosso demônio pessoal.
O Egrégora esta escolhendo sua forma, dentre as
mais fortes, a que melhor o represente. Uma
espécie de vaidade inerente a esse ser. Por fim,
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vai escolher um nome com o qual se identifica;
você vai ver.”
Na próxima parada o Egrégora estava
completo, gritava aos quatro cantos que era o
Tião Doido; mulato, baixo, nariz achatado,
olhos castanhos escuros quase negros, voz
embriagada.
Agitado, Tião movia-se de um lado a outro
imitando a todo tempo o movimento e a ginga
dos capoeiristas; puxava briga. Instigava as
pessoas por perto à discórdia, ao enfrentamento,
à desunião e à vingança. Não poucas brigas
entre amigos foram desencadeadas pelos
envolvidos atenderem aos pensamentos
emprestados pelo Egrégora.
Nas passagens de cenas da minha casa na
fazenda, principalmente quando estavam
presentes mulher e filha as brigas também eram
constantes; mormente se eu tivesse bebido.
Notei que bastava beber para aflorar os
pensamentos de ódio em relação ao caso da
menina e a todos nele envolvidos. E, a cada vez,
o Egrégora ia ficando mais forte.
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Eu estava me estranhando, em mim
nenhum sentimento de raiva aflorava mais, senti
verdadeiramente que estava errado nas atitudes
anteriores.
Não sei quanto do tempo Alfredo me fez
avançar desta vez, porém, quando paramos Tião
estava caído num canto próximo a um boteco.
Quem o visse o tomaria por um bêbado largado,
curtindo a cachaça como se diz, mal balbuciava
algumas ininteligíveis palavras.
“Veja” Alfredo nos fez aproximar,
estávamos agora em pé bem ao lado do
enfraquecido Tião; já não lhe tinha o viço, nem
a arrogância e, aparentemente, nem a vontade de
o ser.
“Tião. Tião. Tião acorda.” Alfredo repetiu
por três vezes, antes que o outro respondesse.
“Quem é Tião. Me deixa dormir.”
“Perdeu a identidade, fraco que está pelo
esquecimento do caso.” Foi o comentário de
Alfredo enquanto buscava um futuro não muito
longínquo. Desta vez as imagens eram do Tião
caído, no mesmo lugar anterior, ao lado do
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boteco. Sua imagem foi ficando cada vez mais
disforme, quando paramos, dele nada mais
restava que uma forma humanoide, apenas com
tocos de braços e pernas, com cabeça e tronco
murchos.
Foi nesse cenário que me vi chegando no
boteco e apeando. O cavalo estirou por duas
vezes quando tentei amarrá-lo próximo da porta;
o jeito foi prendê-lo numa árvore próxima. Não
podia ver os restos do Tião junto à entrada, à
época sequer sabia da sua existência e mesmo
que soubesse não poderia vê-lo. Tomei uma ou
duas pingas com o pessoal, quando sai para
voltar para casa não sabia, mas aquele que foi
Tião veio se arrastando atrás de mim. Depois
pude vê-lo num canto do meu quarto e as
imagens seguintes deixavam claro que pouco
tempo antes da minha partida ainda estava lá.
“Ele ainda está lá na fazenda?”
Fiz a pergunta com grande preocupação.
“Não! Ganhou alguma energia enquanto
estava lá; a maior parte durante seus porres.
Você não se lembra, mas nessas horas sempre
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voltavam à sua mente os fatos relacionados à
menina; implantados pelo moribundo Tião é
verdade. Ele sempre te esperava na cabeceira da
cama, sugestionava para a bebida, para o
assunto; emprestava-lhe pensamentos hostis. Tal
quais os egrégoras enfraquecidos que se
juntaram à forma-pensamento da qual resultou
Tião, o que restou dele se juntou a Ate, e
transferiu para ela aquela sua forma de pensar e
agir. Ate te vê como um aliado importante e
sabe muito sobre esse seu lado, vai usar tudo
isso. Tenha cuidado.”
“Por que Ate? Não poderia ser outro
egrégora qualquer?”
“Essa comunhão de identidades entre
egrégoras se dá de diversas formas, nesses dois
a semelhança principal foi de terem sido
gerados em cima do fato de haver uma
menininha morta em ambos os casos.”
“Só mais uma coisa Alfredo, posso ver
meu futuro ai?”
“Sim!”
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Direcionei a visão à direita até que
encontrei o ponto exato que achava ser o agora.
Na parede, no replay, Alfredo e eu
conversávamos:
“Só mais uma coisa Alfredo, posso ver
meu futuro ai?”
“Sim!”
Tentei avançar mais e mais, na tela
continuávamos apenas Alfredo e eu parados e
mudos.
“Não dá!”
“É isso ai, se ficarmos aqui parados
olhando esses registros, esse será todo nosso
futuro; nada mais.”
Tinha certeza de haver entendido:
“Não há futuro sem ação dos envolvidos!”
Eu ainda tinha uma coisa a perguntar:
“Alfredo, vi quando você daqui falou com o
Tião. O chamou e ele respondeu! Ele não estava
no passado naquela hora? Podemos interferir ou
nos comunicar com as pessoas que estão
vivendo o passado?” Aguardei a resposta.
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“Com pessoas não! Com seres astrais, sim!
E desde que também estejamos em astral,
podemos nos comunicar a qualquer tempo; se
eles quiserem fazer isso, Tião estava fraco
demais e não tinha vontade própria por isso foi
fácil.”
“Eu também posso fazer isso?”
Alfredo moveu a cabeça afirmativamente
enquanto falava: “Há mais uma coisa que
precisa saber, Ate existe, mas esta em um tempo
sete anos a nossa frente!”
“Como é?” O espanto foi maior quando
me lembrei dela haver dito aquele ser o ano de
2008 “Lembro-me ainda de ter achado que era
gozação.” Voltei a olhar para Alfredo “Isso é
possível? Como se explica?”
“Sei que posso provocar a ira dos
fantasmas de Einstein, Poincaré, Minlowski e
tantos outros, mas viajamos à velocidade da luz
e por esse motivo às vezes avançamos ou
voltamos no tempo com ou sem a interferência
da vontade; da vontade consciente, quero dizer.
Sei que a teoria relativística não vai explicar,
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mas podemos utilizar os mesmos conceitos de
espaço-tempo para tentar entender. O
importante agora é você saber que quando você
esta com Ate está sete anos à frente do nosso
tempo atual.”
“Podemos voltar nesse assunto algum
dia?” Perguntei sem ainda haver digerido a
informação.
“Sim, mas por hoje é só, você deve estar
cansado,” e continuou “desta vez vamos ajudálo a ir embora, mas não se acostume não.”
No hotel uma figura de mulher passou a
mão sobre a cabeça de Raquel, imediatamente
ela acordou – Vinícius acorda... Tem alguma
coisa aqui. – Palavras que foram seguidas de um
empurrão que quase me derrubou da cama.
– Calma Raquel, você estava sonhando!
Quer um copo de água?
Acendi a luz do abajur, peguei um copo
para Raquel e um para mim também. Estava
com sede, muita sede, e, ao contrário das outras
vezes, me recordando de tudo quanto havia
passado. Voltamos a dormir.
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CAPÍTULO 6
Não eram oito horas da manhã ainda
quando acordei com uma excitação daquelas,
arrastei o corpo para o lado de Raquel que
dormia voltada para o seu canto da parede, e
procurei me ajeitar encostando-me a ela.
– Quero dormir!
Saiu num resmungo enquanto ela
procurava mais o canto da cama.
Não quis insistir e me virei para o lado,
olhando a parede oposta à dela. Por um motivo
ou outro me veio em mente a figura de Ate,
voltei a concluir que ela não era uma Afrodite,
mas não deixava de ter lá o seu charme;
reconheci.
Devo ter adormecido novamente e quando
acordei foi com um pulo de alguém se jogando
sobre meu corpo. Uma vez que pelo peso não
podia ser Raquel, a conclusão era óbvia; minha
filha.
– Vamos perder o café da manhã.
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“Até parece, que ela está realmente
interessada no desjejum fornecido pelo hotel.”
Pensei. Este, embora farto, não devia fazer o
mínimo atrativo em minha filha. Ela queria
encontrar a amiguinha, era a única razão lógica.
Olhei no relógio de pulso; 09h30min. E, a
entrada para o café encerrava às dez em ponto;
tínhamos que correr.
– Pode chamar sua mãe.
A menina praticamente voou de um corpo
ao outro enquanto gritava:
– Mãe, acorda! É nove e meia. É nove e
meia.
Cavalgou na mãe como se monta a cavalo
e continuou:
– Levanta, vamos perder o café.
Raquel girou o corpo derrubando-a no
meio da cama, entre nós dois, enquanto falava.
– Que empolgação é essa, você nunca
come nada.
– Vamos, vai.
Foram as únicas palavras enquanto puxava
a mãe por uma das mãos.
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Sem
outra
atitude,
pois
nunca
contrariávamos Marisa quando ela queria se
movimentar e queimar suas energias
acumuladas, Raquel levantou e disse:
– Tá bom, mas tome banho rápido, ainda
tem o papai e eu.
Do meu lado fiquei pensando, nem
precisava pedir Marisa quando quer ir a algum
lugar é até capaz de disfarçar um banho; e isso
significava molhar o corpo e sair enrolada numa
toalha que iria absorver qualquer sujeira.
Não deu outra, nem bem entrou no
banheiro e já estava de volta. Havia feito a mãe
ensinar como regulava a água do chuveiro na
temperatura certa, e não admitia mais ajuda
alguma.
Enquanto a mãe trocava a menina, sempre
com os tradicionais gritinhos “Tá bom assim”;
sempre dados quando estava apressada, eu vi
que não tinha tempo para nenhuma idéia
especial no banheiro. Mesmo que, confesso, a
figura de Ate não me saísse do pensamento,
chegando por instantes a imaginá-la nua.
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Sem outra opção encerrei meu banho
rapidamente e deixei o recinto livre para a vez
de Raquel, que também não pôde se demorar
muito. E, nem podia, com a filha batendo na
porta de minuto a minuto sempre gritando:
– Vamos mãe, morreu no banheiro é?
Sem muito a fazer, Raquel abriu a porta do
banheiro e virou para mim:
– Desce com ela, eu estou naqueles dias e
vou demorar um pouco.
Marisa nem se importou com os
comentários da mãe, naquela hora, a única coisa
que queria era descer para o restaurante e isso
significava o saguão do hotel e a amiga.
Enquanto descíamos pelo elevador meu
único comentário foi que ela teria que tomar um
copo de leite antes de brincar.
– Pequeno. Ok?
Uma vez que a amiguinha estava sentada à
mesa com os pais, Marisa aceitou comer uns
dois pedaços de salsicha enquanto esperava a
amiga terminar. Acrescentei uma colherada de
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ovos mexidos que foram abandonados num lado
do prato.
Nem bem a amiga se levantou da mesa,
Marisa, que devia estar atenta a esse
movimento, se levantou e correu ao seu
encontro.
Sozinho na mesa, achei indelicadeza não
me aproximar do casal pais da menina.
– Bom dia, meu nome é Vinícius, sou o
pai da Marisa.
O homem se levantou e estendeu a mão
direita.
– Prazer, Rodrigo. Parece que nossas filhas
estão grudadas o tempo todo.
– É, acho que sim. Minha filha fica muito
tempo na fazenda, aqui pra ela é tudo novo. É
bom que faça amizades.
A mulher, com um gesto de cabeça, fez
elogios a minha filha, acrescentando:
– Meu nome é Silvia, adorei sua mulher,
ela é muito divertida. Ninguém fica triste ao
lado dela.
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Concordei com o comentário e não pude
evitar um olhar analítico em cima daquela
mulher. Alta, loira, seios fartos, olhos azuis; até
podia imaginar as pernas e as ancas. Por
instantes fiquei receoso, e se ela pudesse ler
pensamentos, o termo ancas é usado para as
éguas; com certeza não iria ficar satisfeita com
esse estranho tipo de elogio. “Ainda bem que
ela não é Ate.” Pensei aliviado.
Talvez por isso, ou somente por isso,
enrolei o café até que o casal se levantasse da
mesa. Quando passaram por mim, não pude
evitar a justificativa:
– Estou aguardando Raquel, ela já está
descendo.
Sem necessitar resposta, o casal continuou
seu caminho rumo à saída do restaurante; trajeto
esse que não pude evitar acompanhar com os
olhos.
“Mulherão!” Foi a definição pensada
enquanto a despia em pensamentos.
Minutos depois Raquel entrou no salão do
restaurante, estava linda, chamando a atenção
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das outras mesas, não pude evitar uma pontada
de ciúmes; afinal ela havia estado naquele hotel
por quase um mês sem a minha presença. “O
que pode ter acontecido?” Não pude evitar
pensar.
Sentada na cadeira à minha frente
comentou que o casal que acabara de sair eram
os pais da amiguinha de nossa filha.
– Eu me apresentei a eles, parecem legais.
– São sim, a mulher dele adora dançar,
mais de uma vez me convidou para ir com eles a
uma balada. Fique tranquilo, recusei.
– Até que não seria mal.
– Se quiser ir falo com eles, o hotel tem
serviço de acompanhantes para as crianças, a
filha deles já está acostumada e a nossa nem vai
notar nossa falta, pode crer.
– Está certo, pode combinar que vamos.
Naquele dia o passeio ao shopping não foi
mal, aliás, achei ótimo. Ótimo até demais. Silvia
conversou comigo o tempo todo enquanto o
marido corria atrás da filha de um lado a outro,
função essa que em casa sempre ficava a cargo
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de Raquel. Assim, tivemos tempo de conversar
sobre todos os tipos de assunto, passeios, dança,
cinema, e até infidelidade conjugal. Ela era
catarinense e por essa razão, quando a sós, a
tratava por Catarina em tom de brincadeira; não
sem acrescentar que as catarinas são fogo, o que
ela sempre retornava com um sorriso maroto.
Almoçamos todos juntos no shopping
mesmo, desta vez as meninas tiveram que se
contentar em não ir ao Mc Donalds. Foi bom,
Marisa incentivada pela amiguinha provou
legumes e verduras sem fazer o menor drama.
Depois do lanche da tarde, desta vez no
Mc Donalds mesmo, voltamos ao hotel. As
mulheres marcaram horário no cabeleireiro e
nós homens programamos uma sauna durante o
mesmo período. Rodrigo e eu combinamos
contratar dois horários de babysitter, eu pagaria
um e ele o outro; assim teríamos e daríamos
uma folga às crianças.
– Concordo em gênero e número – ele
completou.
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O
tempo
passou
enquanto
nos
revezávamos entre sauna seca, sauna úmida e a
piscina aquecida, dependendo onde estivessem
as belas hóspedes femininas; até visitamos a
academia, isso só para conhecer. Uma desculpa
que não deve ter colado muito, pois muitas das
moças já tínhamos encontrado em dois ou três
lugares diferentes. Dez cervejinhas depois e
estava na hora de descer e tomar banho de
verdade; tirar uma soneca se ainda fosse
possível.
O soninho rápido foi marcado por visões
de belas mulheres, todas por mim analisadas nos
mínimos detalhes; qual um juiz de concurso de
beleza. Até Ate marcou presença e teria vencido
subornando o juiz se eu não fosse acordado.
Raquel estava me cobrando o horário, uma
desculpa para fazer pergunta sobre o penteado, a
maquiagem e a roupa que vestia. Elogiei todos
os itens fazendo uma observação ou outra e
modificando-as quando percebia não estar
agradando. Por fim fui liberado para o banho e
cobrado na rapidez em vista do adiantado da
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hora. Encontraríamos o casal às 23h no saguão,
onde as crianças permaneciam com a nanny.
Silvia estava bela, usava calça jeans muito
justa e de cós baixo, que colocava em destaque
os quadris largos e as pernas bem torneadas. Os
botões de uma blusa xadrez tipo country
lutavam para manter do lado de dentro os seios
que forçavam a saída. Calculei que seria um
verdadeiro milagre aqueles botões aguentarem a
noitada. Bota, chapéu e cinto pretos com fivela
prateada completavam o traje tipo cowgirl. Ela
tinha feito chapinha nos cabelos e naquela hora
aqueles me pareceram os mais lisos que havia
visto em toda minha vida. Estava fascinado.
O lugar escolhido foi a Vila Country, o
próprio nome já fazia referência ao estilo de
músicas, e para ficarmos por lá ainda mais a
vontade alugamos uma van executiva que nos
levaria ao local e aguardaria para o retorno.
Reservas e ingressos foram adquiridos pelo
agente de turismo do hotel e com tratamento vip
não tivemos dificuldades de entrar naquele
badalado ponto da Cidade de São Paulo.
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Rodrigo gostava de dançar solto e se
mexia o tempo todo ora em frente da minha
mulher ora da dele e até à minha frente tentando
me colocar no ritmo; eu me virava como podia,
dançar assim nunca foi meu forte mesmo.
Já passava das duas da madrugada e
depois de muitos copos de whisky ainda
estávamos numa das pistas de dança, todas
bastante lotadas, Raquel dançando se aproximou
do meu ouvido e disse que iria dar um
telefonema para a babá e ver como estavam as
crianças; uma preocupação da qual ela não
conseguia relaxar. Acenei com a cabeça que
tudo bem e continuamos na pista eu, Silvia e
Rodrigo.
Ainda dançando, ele falou algo para a
mulher e se aproximou de mim:
– Vou fazer um pi.
Em seguida tomou rumo para um dos
cantos do salão. Agradeci aos céus não terem os
homens o costume de acompanhar o amigo ao
banheiro, que no meu entender é até proibitivo.
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Eu e Silvia continuamos dançando solto,
ora lado a lado ora frente a frente, nessa hora a
dupla sertaneja passou a cantar uma música do
Leonardo. Os casais, um a um, foram tomando
seus pares nos braços para acompanhar o ritmo
da dança, não me fiz de rogado, estiquei os
braços e Silvia veio mansa até colar seu corpo
no meu. Os seios duros foram apertados contra
meu peito que não pude evitar pensar “Aguenta
botão!” parodiando o bordão sertanejo do
aguenta peão.
No tal de mexe mexe da dança, e Silvia
mexia muito, se a música não tivesse terminado
creio que teria explodido e o vulcão jogado lava
para fora; o que me obrigaria a ir da pista
diretamente ao banheiro. A oportunidade não se
repetiu e a dança correu solta com todo mundo
junto novamente pelo resto da noite; até dentro
da van, enquanto retornávamos, elas ainda
balançavam sentadas, às vezes com os braços
erguidos e jogando o corpo para os lados.
Parecia um ônibus de excursão; efeito da bebida
com certeza.
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A babá avisou que a Marisa quis dormir
com a amiga, ao que não fizemos qualquer
objeção e nos avisou que a diária dela seria
debitada na conta do hotel. Agradeci o cuidado
e carinho com as crianças, enquanto minha
esposa fazia as costumeiras perguntas: se elas
tinham dado trabalho, se tinham obedecido e
tantas outras mais.
– As crianças são uns amores. Fique
tranquila. Boa noite!
– Boa noite!
Respondi entregando a ela uma nota de
vinte reais. Quando entrei Raquel terminava de
remover a maquiagem.
– Foi óóóótimo, mas estou moooorta.
Praticamente foi a boa noite de Raquel,
enquanto eu ficava ali ao lado sobrando. Os
pensamentos não poderiam ir para outro canto,
retornaram para a pista e para a música do
Leonardo, e para Sílvia; foi assim que adormeci.
Senti um braço feminino primeiro apoiado
no meu peito e depois deslizando para baixo até
que a mão se encaixou no meio das minhas
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pernas; apertava e esfregava levemente. “Minha
mulher não falha!” foi o pouco que pude pensar
enquanto ainda podia. Quando senti o elástico
da cueca sendo forçado junto com a mão
apoiada na barriga já estava em ponto de bala.
Relaxei e me deixei levar aguardando o que
viria, senti a cabeça agora apoiada no meu peito
ir descendo até a altura da virilha. Um ligeiro
movimento dos quadris facilitou a retirada da
cueca enquanto um calor forte parecia tomar
conta de toda aquela região do meu corpo. Senti
o calor úmido provocado pela saliva enquanto
duas mãos me apertavam embaixo dos braços,
as unhas cravaram na pele e foram sendo
puxadas para baixo até retornarem ao quadril.
Não pude evitar um duplo gemido, pelo prazer
daquela hora e pela dor das unhadas. Desmaiei;
como se tivesse esvaziado naquele momento
quase todo o meu cérebro.
Acordamos por volta das onze horas com
as duas meninas batendo e chamando na porta
do quarto.
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– Atende você e fala prá elas não fazerem
barulho, minha cabeça esta explodindo. Raquel
virou para o lado com a nítida intenção de
continuar dormindo.
Coloquei um roupão e fui abrir a porta
para as crianças.
– Sem barulho, sua mãe está dormindo.
Liguei a televisão enquanto dizia para
ficarem assistindo desenho enquanto tomava um
banho.
Entrei debaixo do chuveiro com água
quase fervendo, enquanto lembrava o lance
daquela noite.
– Raquel nunca foi assim. Parecia uma
gata, ou melhor, uma onça.
Quando fui fazer a barba, com o braço
afastado do corpo e a mão com o aparelho na
altura do rosto foi que vi as quatro marcas,
muito visíveis, largas na medida de unhas
aparadas em corte reto; o estranho é que não
havia raspado nenhum, somente a equimose.
Olhei do outro lado, a mesma coisa. Lembreime imediatamente do caso do buraco, eram
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iguais, subcutâneas. Lembrei-me das unhas de
Raquel, sempre aparadas em meia lua muito
finas na ponta. “Ate?” Senti o sangue gelar, por
instantes esqueci a barba, coloquei novamente o
roupão e fui até a cama, uma mancha de quase
um palmo de largura estava exposta. Puxei a
coberta em cima, agora tinha mais que certeza
de não ter sido Raquel, ela nunca deixava isso
acontecer; nem mesmo engasgando.
As meninas continuavam entretidas com o
desenho do pica-pau e antes de voltar ao
banheiro para terminar de fazer a barba tive o
cuidado de pegar uma camiseta. Sairia vestido,
era melhor assim, as explicações ficariam
difíceis. Tinha que me lembrar de dormir de
camiseta na noite seguinte, quase quis anotar
por não ter mesmo esse costume. “Não! Não
vou esquecer.” E nem pude, aquilo ficou na
minha cabeça o dia todo.
Resolvemos jantar no hotel aquela noite,
os seis, e por mais que eu tentasse parecer
animado não consegui. Até Silvia notou a
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diferença comentando que eu estava cansado de
dançar ou não havia gostado.
Justifiquei pela falta de costume de beber,
o que com certeza fez minha mulher rir por
dentro.
O dia foi todo tomado com visita aos
parentes e não vimos mais o casal de novos
amigos.
Naquela noite eu estava com medo de Ate
aparecer ali e por essa razão resolvi ir até ela; ia
me antecipar ao mais que provável encontro.
Desta vez não foi na rua, encontrei Ate
num quarto de apartamento com cama de casal,
móveis em tom escuro com detalhes branco;
estava sentada na beira da cama. “Para voltar
tão rápido é sinal que gostou.” Falou jogando
charme. Não usava nada mais que um robe
transparente que deixava à mostra seu corpo
jovem, com seios firmes de menina moça. Não
pude evitar a excitação, mas procurei controlar.
“Que ideia foi essa de aparecer lá no
hotel?”
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“Hotel? Eu já te disse que nunca saí daqui.
Você que apareceu aqui ontem, meio bêbado e
cheio de vontades, convidei você para subir e
você veio. O resto você já sabe. Gostou?”
“Como aconteceu aquilo, quero dizer, meu
corpo lá no hotel sentindo prazer, pode me
explicar?”
“Tudo que você sente aqui, seu corpo
sente lá, emoções quero dizer. Vocês estão
ligados.”
“E você, como sabe fazer estas coisas, isso
é amor e você disse que amor não tem nada a
ver com você.”
“Isso é sexo, está mais pro lado da raiva,
da dor e do ódio; minha área. Você gostou mais
por ter sido diferente, mas o motivo principal foi
a dor. Ficaram as marcas de unhas, não foi?”
“Como você fez isso lá no meu corpo, se
você estava aqui.”
“Eu fiz em você aqui e você transferiu pra
lá; não vem colocar isso na minha conta não.”
“Você já tinha feito isso antes?”
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“Não, mas não importo, eu recebo as
emoções completas, com ações, gestos, desejos;
momentos de carinho não me são enviado,
desses nada sei.”
“Então você pode mudar de atitude por
completo, quero dizer, agir de um jeito agora e
de outro completamente diferente depois.”
“Sim! Basta apenas eu querer adotar um
ou outro dos comportamentos que foram usados
para formação do meu ser; extratos de
experiências humanas das mais variadas.”
Resolvi checar essas informações mesmo
sem saber se podia me machucar ou não.
“Se eu pedisse uma stripper.”
“Se eu quiser adotar uma de stripper, quer
dizer. Tá bom; quero! Pediu tá pedido, não
adianta ficar arrependido.”
Em pé em cima da cama Ate começou a
rebolar os quadris, baixando e levantando o
corpo; deitada, se contorcia igual uma cobra. Os
dedos eram constantemente levados à boca
chupando-os um a um. Quis pedir para ela
parar; não consegui.
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Puxando o lençol Ate foi se enrolando nele
até ficar totalmente envolvida, embaixo do pano
a forma humana parecia ter sido aumentada;
esticada. Quando começou a desenrolar pude
notar os cabelos lisos, longos e loiros saindo de
baixo do lençol. Rolando devagar na cama ela
foi aos poucos se desvencilhando do lençol
deixando o corpo de bruços e à mostra um
bumbum lisinho, no formato de melancia aberta
ao meio; durinho, podia jurar.
Mantendo o rosto voltado para o outro
lado virou o corpo mostrando o abdome bem
definido, contornado por uma cinturinha fina
que terminava num quadril bem largo.
A esse ponto eu nem conseguia atentar que
Ate não tinha cabelos loiros e nem por baixo do
robe podia existir um corpo daqueles.
Novamente devagar o rosto foi virando para o
meu lado.
“Silvia!” Um misto de espanto e prazer foi
tomando conta do meu corpo.
“Vem pro mexe-mexe, vem.”
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Nessa hora não havia como conter esse
tipo de emoção, praticamente me joguei na
cama junto com Silvia, Ate, Egrégora ou sei lá o
que. Quando paramos, cansado, eu adormeci.
Acordei no hotel, na cama molhada de
suor, tal qual tivesse sido acometido de febre
alta; o corpo transpirava em bica. A respiração
ofegante, a cabeça tonta e os pensamentos
confusos; podia sentir o molhado pegajoso
embaixo da cueca.
Precisava de um banho. Olhei no relógio,
três da madrugada. Depois, demorei em
adormecer novamente; já era dia quando
consegui, estava com medo de dormir.
Não era preciso ninguém me dizer, meu
corpo estava abatido, casado, parecia ter sido
sugado em quase toda sua energia.
Na hora do almoço ao entrarmos no
restaurante lotado não faltaram olhares para
cima de Raquel. Uma pontada de ciúme foi
direta na corrente sanguínea e pude sentir o
coração disparar. No inconsciente brotava
pensamentos que diziam quase ao mesmo tempo
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“Olha como aquele rapaz disfarça.” A mesma
voz interior mandava que eu olhasse Raquel
“Vê como ela o busca pelo canto dos olhos.”
Não consegui disfarçar o incomodo, aleguei
falta de fome e deixei o restaurante e minha
mulher sozinha nele.
No quarto, procurei acalmar e me
convencer que aquilo era fruto da minha
imaginação, ao mesmo tempo pensamentos
contrários gritavam “Desce no restaurante, vai
pegar no flagra.”
A voz interior falou mais forte e fui
novamente ao restaurante, Raquel permanecia
na mesa e o rapaz com certeza tinha ido embora.
– Vou tentar comer um pouco, acho que
peguei uma gripe.
– Se tiver febre tem que ver um médico,
tem uma gripe brava por aqui.
– Vou comer um pouco e vai melhorar.
Nem bem comecei a comer e as
palavras de Raquel me tiraram a fome
novamente.
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– Sobe pro quarto depois e descansa um
pouco, vou aproveitar pra dar uma volta, mas
não demoro.
A mesma voz de antes voltou a cutucar o
meu cérebro e a atiçar meu ciúme “Marcaram
um encontro fora daqui, só pode.” E antes que
eu pudesse assimilar ou rebater essa afirmação
“Até pode ser num dos quartos do hotel em
outro andar, vai saber”.
Lembrei a desculpa da menstruação
“Conversa!” Concluí.
Em segundos um plano pareceu formar em
minha cabeça, fingia subir ao quarto, descia
novamente e iria segui-la; dessa vez pegaria os
dois. Podia até ser um caso antigo; lá de Belém.
Afinal ela sempre viajava para lá; quase todos
os meses. Devem ter combinado de se
encontrarem aqui e passaram quase um mês no
maior dos amores.
– Sem-vergonha!
Colocando o plano em ação tomei o
elevador e desci no primeiro andar retornando
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pelas escadas ainda a tempo de ver Raquel
pegando um táxi.
Nem esperei o mensageiro pedir um,
atravessei a rua e entrei no primeiro da fila.
– Segue aquele carro.
O primeiro taxi, com o nosso logo atrás
pegou o caminho do shopping parando na
entrada do mesmo. “Com certeza marcaram
encontro em frente ao shopping.” Calculava que
o cara ia passar de carro para apanhá-la. Como
ela entrou, paguei ao motorista e desci. Decidi
entrar no shopping também.
Não precisei procurar muito, ela a passos
lentos andava de vitrine em vitrine e continuou
até parar numa loja Boticário onde vi que
comprou alguma coisa; saiu segurando uma
pequena sacola numa das mãos.
Comprou sorvete num quiosque, parou na
porta do cinema, pegou e leu um folheto de
filmes e depois dobrou e colocou na bolsa. Isto
tudo não durou nem uma hora, retornou à
entrada do shopping e tomou um táxi. Também
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peguei um e acompanhamos o carro da frente
até chegarem novamente no hotel.
Disse ao motorista que me levasse até uma
farmácia onde comprei um remédio para gripe
indicado pelo balconista, retornei ao hotel e
encontrei Raquel no saguão.
– Ué! Não foi descansar não.
– Saí pra comprar um remédio, não tava
me sentindo bem.
– Porque não ligou? Eu fui ao shopping
comprar essa loção pra você, teria trazido o
remédio.
Entregou-me
a
loção
pós-barba,
lembrando que naquele dia era aniversário do
primeiro encontro. E eu mal lembrava o dia do
casamento.
Desta vez voltei ao quarto e fui dormir de
verdade. Uma vez que o remédio estava mesmo
ali tomei dois comprimidos dele, afinal achava
que de fato eu estava com alguma coisa; se não
sábia o que era, podia ser gripe ou resfriado.
“Ao menos para relaxar vai servir.” E deve ter
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adiantado, pois dormi o resto da tarde e a noite
toda.
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CAPÍTULO 7
No dia seguinte acordei por volta das sete
da manhã, um horário tradicional para as minhas
atividades rotineiras e ao qual estava bastante
acostumado.
Sentia-me bem disposto, alegre, a noite
parecia ter se transcorrido em branco, nenhuma
atividade cerebral, nenhum sonho; nada.
– Será que me livrei do encosto?
Fiz o comentário no banheiro lembrando
que havia dias que não dormia tão bem, embora
estranhasse o fato de ter dormido tanto; não me
lembrava de outra ocasião como aquela em toda
minha vida.
Se pudesse ter visto o que aconteceu
naquela noite, veria que meus novos amigos,
não o casal, aqueles da A∴A∴, passaram a noite
se revezando em círculo à minha volta,
enquanto sempre um deles mantinha a mão
direita sobre minha cabeça. E, que isso fez com
que impedisse a exteriorização do fantasma,
bloqueando os constantes chamados de Ate e
também todas as sugestões por ela enviadas.
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Enquanto tomava um banho pude reparar
que as marcas de unhas ainda estavam lá, sabia
que se a experiência anterior do buraco se
repetisse ainda levaria uns dois dias para
desaparecerem; mas não deixariam marcas
definitivas e isso me tranquilizava.
Quando descemos para o café Sílvia e
Rodrigo já estavam ocupando uma das mesas,
sentamo-nos com eles; as crianças tomaram uma
mesa ao lado. Já não nos preocupávamos com
Marisa, não no que se referia a comer, motivada
pela amiga retornou com um prato cheio de
guloseimas, mas com alimentos nutritivos
também; até ovos mexidos tinha. As duas
retornaram para buscar suco e voltaram com
dois copos quase transbordando; andavam
devagar, com cuidado para não derramar. Sorri
internamente e balancei a cabeça, podia jurar
que isso jamais iria acontecer.
Rodrigo e Raquel levantaram por um
instante e se dirigiram à mesa do Buffet e, por
uns instantes, ficamos apenas Silvia e eu.
– Não tive tempo de te falar, não deu
oportunidade, mas na noite anterior tive um
sonho muito estranho, muito real, nós dois num
apartamento, só que eu era baixinha, cabelo
castanho, sapeca pra caramba. Será que já nos
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conhecemos de vidas passadas. Eu acredito
nisso, sabia?
Não tive tempo de fazer qualquer
comentário, Raquel voltava para a mesa com
duas xícaras de café com leite, uma era para
mim. Não tendo mais que se preocupar com a
alimentação da filha suas atenções foram
dirigidas totalmente para o meu lado. Rodrigo
voltou em seguida.
Rodrigo e eu terminamos o café
praticamente em silêncio e nem havia outro
modo de agirmos, as mulheres tagarelavam o
tempo todo tentando decidir o que fazer no final
da tarde; oscilavam entre cinema e compras.
Dada a indecisão das mulheres, Rodrigo
sugeriu uma visita à Daslu, e isso foi como
oferecer milho para bode; todos os filmes
sugeridos foram praticamente esquecidos e os
planos se concentraram na loja.
“Lá vai barão!” Não pensei; tinha certeza.
Mas, não dei importância ao fato, afinal saíamos
apenas uma vez por ano, o restante do tempo se
limitava a pequenas viagens, a maioria a
trabalho perto de casa mesmo.
Novamente foi sugerido o uso de Van
Executiva, a mesma se possível, mas desta vez
as mulheres é que iriam correr atrás da
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contratação; já conheciam o motorista e isso
facilitava tudo. Combinamos para as três da
tarde.
A Villa Daslu é uma loja de luxo na
Cidade de São Paulo e reúnem muitas das
principais marcas de luxo do mundo e não foi
difícil perder as mulheres a maioria do tempo.
Vez ou outra o celular tocava “Onde vocês
estão?” Ora o meu, ora o de Rodrigo, e, assim,
fomos revezando pagando contas de loja em loja
onde éramos requisitados pelas damas. Não
pouca das vezes para pagar as contas das nossas
consumidoras mirins; o local tem muitos
atrativos para essa faixa de idade também. As
crianças estavam adorando e por elas já
podíamos programar um retorno à loja; afinal,
na cabeça delas, sempre voltávamos ao
shopping, por que não ali.
Isso foi bom para descontrair e o dia
praticamente voou, comigo apenas uma
insistente palavra vinha em mente a cada vez
que não estava ocupado com alguma coisa:
“Akakor”.
“Akakor” Eu não sabia o porquê de estar
constantemente me lembrando da caverna, salão
ou sei lá o que, o dia inteiro aquele lugar não me
saía da cabeça. Bastava eu me distrair um pouco
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e o nome Akakor voltava novamente, repetido
sempre como se uma voz me chamasse.
Num momento de folga entre cheques e
cartões de crédito, repassei a visita àquele local
“Aqui é o nosso ponto de encontro.” E as
palavras de alerta “Você precisa de nossa
ajuda.” Essas frases foram repetidas por mim
várias vezes enquanto as confrontava com os
últimos acontecimentos; fiz isso todas as vezes
que pude, até me convencer que sim. Estava
certo de que isso me levaria naquela noite de
volta a Akakor; eu precisava me encontrar com
Alfredo.
Quando retornamos já era tarde, por volta
das dez da noite, tínhamos nos alimentado por lá
mesmo e o programa agora era dormir e eu não
queria outra coisa. Tinha meus planos e minhas
necessidades para isso; e isso significava
“Akakor” repeti para mim mesmo.
Recobrei a consciência no meio da
estranha caverna ou gruta, que na verdade agora
sabia não ser nem uma e nem outra coisa;
apenas um buraco simétrico escavado em rocha
pura. Por um instante, sozinho naquele local,
procurei imaginar como teria sido construído.
Imaginei alienígenas, uma civilização antiga e
com conhecimentos tecnológicos avançados,
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Deuses, e uma infinidade de probabilidades
mais. Corri toda a lateral do círculo
perfeitamente delineado e, sem precisar medir,
tinha certeza de sua simetria. O mesmo
acontecia
com
a
abobada,
perfeita,
milimetricamente esculpida; sempre com a
mesma inclinação. Calculei que um medidor
laser fixado no centro, quando girado em sua
base, acusaria sempre a mesma medida.
“Será que existe ar aqui dentro?” –
Pensei.
“Não! É um vácuo perfeito; o ambiente é
hermeticamente fechado. De alguma maneira a
porosidade natural da pedra foi vedada. Como
se cauterizada por temperaturas altíssimas.”
Ao meu lado, Alfredo disse como se
respondendo a uma pergunta minha.
“Podia ele também ler pensamentos?”
“Não os que não me são direcionados. Os
outros sim, perguntas sem destinatário certo,
inclusive; assim é que nos comunicamos. Como
eu te disse a pouco, aqui não existe ar e no
vácuo a voz não se propaga; seria impossível
qualquer humano se comunicar aqui. E, viver
também; somente com trajes espaciais isso seria
possível.”
“Como sabia que eu estaria aqui?”
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“Eu o chamei aqui, o nome Akakor foi
sugestionado para você. Funciona quase igual a
sugestão pós-hipnótica; só que muito mais forte,
impossível não atender a ela. O mesmo esta
acontecendo entre você e Ate.”
“Eu dormi bem a noite passada!”
“Porque nós bloqueamos a comunicação
entre vocês dois. Você estava fraco, não podia
reagir contra ela; estava entrando no jogo dela.”
“Você sabe o que aconteceu entre nós?”
“Sim! E é um jogo muito perigoso, se
continuar ela vai te envolver cada vez mais, vai
ficar dependente dela o tempo todo; não terá
mais vontade própria. Vai transferir para ela
toda sua energia, Ate funciona como um
vampiro astral; de fato, ela é uma das formas
com as quais eles se apresentam. Eles roubam a
energia de suas vítimas até elas virarem zumbis;
só fazendo o que eles sugerem, mandam ou
querem. Eles se alimentam com a energia do seu
corpo perispirítico; seres como Ate não podem
assimilar energia cósmica diretamente, por isso
dependem dos humanos para continuar vivendo;
nós sintetizamos a energia que eles precisam.
Sendo um ser vivo Ate não quer morrer, para ela
você é apenas alimento; não existe qualquer
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maldade nisso. Tal qual no reino animal;
entende?”
“Ate não sente remorsos do que faz?”
“Não! Aliás, seres iguais a ela nem sabem
o que é isso. Seria como pensar que o leão sente
remorsos ao devorar a gazela. É a lei da
natureza e contra essa lei não existem defesas
possíveis. A gazela não pode enfrentar o leão,
portanto, só pode fugir; o mesmo serve para
você.”
“E se eu não for forte o bastante para
conseguir me afastar dela?”
“Vai sucumbir a ela! Primeiro ela vai
drenar toda sua energia espiritual, depois seu
corpo físico vai enfraquecer e terminar por
contrair alguma doença; a morte do corpo físico
vai ser uma consequência desse estado. Mas,
não pense que depois da morte do corpo físico
Ate vai deixá-lo em paz, livre da carne você será
ainda mais valioso para ela, mais palatável, mais
digerível; entende? É lógico que irmãos
desencarnados que conhecem o problema e
sabem dos riscos vão tentar ajudá-lo, como
estamos tentando fazer com você nessa fase,
mas tudo vai depender de você; da sua vontade.
Aqui tudo é dominado pela vontade, porém, no
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astral o livre arbítrio é empregado com toda sua
força; a ninguém é dado interferir diretamente.”
“Como posso evitar que isso aconteça?”
“Autodeterminação! Lembre-se, que pelas
próprias leis da natureza a nem todas as gazelas
é dado fugir do leão; só algumas, as mais ágeis,
mais rápidas, mais atentas; as mais
determinadas.”
“Não tem alternativas, por exemplo,
destruir Ate; fazer um pacto com ela, me aliar a
ela, sei lá.”
“Está lembrado do Tião Doido, ao perder a
consciência de sua existência ele estava morto
para todos os efeitos práticos; ao ser absolvido
por Ate, apenas sua energia foi aproveitada, mas
nela e para ela. Ele foi extinto para todo o
sempre; não voltara novamente à consciência.
Se um outro ser for formado semelhante a ele,
será um outro ser; não ele, ele acabou. Essa é
uma das respostas às suas perguntas. Quanto ao
pacto, a natureza mostra que não é possível
qualquer acordo entre gazelas e leões; se um
leão não mata a gazela é porque não esta com
fome, só por isso.”
Alfredo parou por instantes e continuou
tentando melhor exemplificar o que havia dito:
“O comparativo da gazela com o leão e entre
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você e Ate é só exemplificativo: o leão não
come para ficar maior do que é, tem em si os
parâmetros da sua espécie e, instintivamente,
aceita como certo e lógico. Ate não, ela não tem
limites, não sabe o que é isso, não respeita
nenhuma lei conhecida; vai querer crescer
sempre mais, ficar mais forte e mais poderosa.”
Por instantes meu amigo pareceu
entristecer, em seu semblante formaram-se as
marcas tradicionais da preocupação, coisas que
não combinavam com a idade e com sua
aparência de surfista. As palavras que se
seguiram não podiam vir de um jovem; ou
podiam?
“O que vou te dizer agora não se encontra
em livro algum e nem foi fruto de qualquer
ensinamento ou aviso que me tenha sido
passado, é apenas intuição pura: Um Egrégora
criou o universo das coisas, outro vai destruir
tudo!”
Revi mentalmente os textos de um site da
maçonaria e cheguei à conclusão que ao menos
na primeira parte ele tinha razão. “Torço para
que esteja errado na segunda parte da previsão.”
“Eu também, mas não te disse isso para
que pense que esse egrégora que está te
atacando seja tão poderoso assim. Quero que
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entenda que o poder deles pode não ter limites;
eles não os têm e nem pretendem.”
“E quanto a me aliar a ela? É possível?”
“Tecnicamente aliança é uma forma de
pacto, mas no caso podemos pensar diferente.
Creio ser possível você fingir ser um aliado e
procurar descobrir de onde vem tanta força.
Pode crer, foram necessário milhões de
vontades para dar a esse egrégora a força que
demonstra ter. Se usar o mesmo meio, mas em
sentido contrário, pode enfraquecê-la e dar a ela
o mesmo destino do Tião. Isso eu acho possível,
se quiser se arriscar terá o meu aval e toda
proteção que pudermos dar; seus demais irmãos
e eu.”
“Alfredo, você sabe o que deu início
àquele egrégora?”
“Sim! Eu sei, e todos nossos irmãos o
sabem também, se não te contamos foi porque
temos a certeza que isso é o único diferencial
positivo; sua proteção máxima. Não sabendo
você age com isenção de ânimos e os restos de
Tião podem agir como um vírus atenuado
dentro do egrégora. Tem que fazer Ate expor
tudo que sabe sobre o caso, aí você vai poder
ver as várias opções existentes imparcialmente.
Do nosso lado vamos continuar cuidando para
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que você não fique sabendo de nada antes da
hora.”
“De que maneira? Sendo um fato
importante eu posso ler nos jornais ou ver na
televisão.”
“Impossível, lembre-se que no plano físico
o fato ainda não aconteceu; na verdade, deste
ponto de vista, Ate ainda nem existe. Desse
lado, fique tranquilo, sabemos como! Pode
crer!”
Eu não conseguia me acostumar com
Alfredo quando ele adotava no palavreado o
tipo surfboy, seus pensamentos, suas idéias, seu
conhecimento e tudo o mais não combinavam
nada com o que eu tinha em mente sobre estes
rapazes; garotos sem preocupação com a vida,
somente diversão, cigarro, bebida e até alguma
droga eram um resumo do meu ponto de vista.
Porém, sempre concluía que podia estar errado;
aquele exemplar ao menos mostrava isso.
“Alfredo, podemos mudar de assunto,
você com certeza deve saber mais sobre Akakor
do que eu; não sei quase nada. Li alguma coisa
na Internet, mas é tudo muito vago; não posso
negar minha curiosidade.”
“Tudo indica que esse complexo foi criado
por extraterrestres, a tecnologia empregada é
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desconhecida, não existe esqueletos, objetos
domésticos ou quaisquer resquícios deles. O
fato é que são três cidades Akahim, Akhanis e
Akakor, essa é a principal delas, todas são
subterrâneas embora algumas construções
tenham sido feito na superfície. E, embora
distem centenas de quilômetros uma das outras
são todas interligadas por túneis largos e altos o
suficiente a permitir o voo de pequenas
aeronaves; um pequeno helicóptero poderia voar
facilmente por eles. Embora, com certeza, não
foram feitos para o voo de tão rudimentar
aeronave. A concentração de energia cósmica
aqui chega ao seu ponto máximo, essa sala
funciona como uma bateria de reserva de
energia. Você deve voltar sempre aqui para se
recompor.”
Deu uma pausa para que eu assimilasse as
informações dadas até ali e continuou: “História
não confirmada pelas autoridades, mas cujos
indícios não deixam dúvidas, conta que Hitler
enviou uma expedição de mais de dois mil
homens para cá; submarino, aviões e muitos
equipamentos eletrônicos foram mobilizados
para isso. Hitler sabia da existência de pontos de
concentração de energia na terra e que esse era o
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principal deles. Não devem ter obtido bons
resultados, ao menos nada indica que sim”.
Começou a dar detalhes do lugar: “Tal
como as câmaras das pirâmides do Egito, só que
muito mais sofisticados, os compartimentos
principais aqui são lacrados à presença humana.
E nunca foram violados! Sejam quem fossem os
antigos habitantes desse lugar, deviam ter um
sistema de teletransporte ou se utilizavam
exatamente do meio supra-humano; como nós.”
“Por que isso não é revelado?”
“É! A pessoas como nós, mas seria
impossível provar aos que não atingiram nosso
nível evolutivo o que existe aqui embaixo.
Quanto à parte externa existem muitos relatos;
você mesmo viu na Internet. Mas, como tudo
nesse país, apenas não é dada a divulgação e não
se faz os investimentos necessários; não serve
como ponto turístico lucrativo, ao menos por
enquanto.”
“Desculpe, mas se isso é tudo que você
sabe, não sabe muito sobre esse local?”
“Não, não sei não. Cada um de nós dedica
sua existência a um fim específico. Eu me
dedico à raça negra no Brasil, apoio iniciativas
pessoais isoladas e influencio políticos; coisas
do gênero. Se quiser saber mais sobre isso aqui
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terá que investigar, digamos que começa em
férias antes mesmo de entrar no trabalho;
abraçar um, quero dizer. Entretanto, Romilda,
uma das integrantes do nosso grupo tem feito
pesquisa aqui; pode ser útil. Você a conheceu da
primeira vez!”
Lembrei-me dela, morena alta, magra,
rosto fino, olhos esverdeados; era a quinta à
direita de Alfredo enquanto o círculo estava
formado. Não podia esquecer, como de fato não
esqueci, nenhum dos integrantes.
“Vou fazer contato com ela. O assunto me
interessa.”
Alfredo se referiu a algumas obrigações,
lembrando antes de partir que Ate não podia
penetrar aquele recinto: “Embora formada de
matéria sutil é grosseira, não pode penetrar aqui.
Também não se iluda ela pode operar o espaçotempo tanto quanto nós.”
Depois da partida do amigo cheguei a
conclusão de que tudo era bastante complicado,
do tipo mais fácil fazer que entender.
Pensamentos abertos, fortes e claros me
levaram à superfície. Uma floresta densa,
daquelas às quais estava acostumado, me
circundava agora. Úmida, fechada, misteriosa
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como todas; mas apenas uma floresta. Nenhum
traço de cidade à vista.
Algumas elevações chamaram minha
atenção, ao contrário das encostas arredondadas
dos morros e montanhas, essas possuíam as
laterais algo reta, de perfil quadrilátero, finas
nas pontas; não precisava muita imaginação
para recordar pirâmides.
Escolhi uma e atravessei a vegetação à sua
volta, depois a camada de argila, e cheguei à
superfície rochosa. Continuei avançando rocha
adentro, a parede era espessa, parecia não
terminar nunca. Uma câmara à direita chamou
minha atenção. Possuía uma entrada,
visivelmente arrombada a marretadas, seu
interior úmido igual a parte exterior e estava
recoberto de musgos e liquens, o odor de mofo
predominava, podia continuar a senti-lo se
quisesse; preferi não. Por detrás da camada de
fungos parasitas pude ver uma parede reta, lisa
ainda, apesar do desgaste provocado por erosão
mecânica e ataque biológico. O único
testemunho encontrado foi a antiguidade; isso
não deixava qualquer dúvida.
Fui percorrendo o local de câmara em
câmara procurando qualquer objeto ou coisa que
provasse ter havido uma incursão nazista
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naquele local. Nenhuma inscrição poderia ser
preservada naquela umidade; isso eu sabia.
Decidi que o mais rápido era fazer uma
varredura com a visão nos locais próximos, quer
o que fosse encontrar tinha certeza que o lugar
certo ainda seria nas câmaras. No piso de uma
delas vi um formato arredondado que diferia das
rochas e demais coisas existentes em comum
por todos os lugares visitados e vistos.
Avancei até lá e vi, abaixo do piso, num
buraco recoberto por uma pedra que se
encaixava perfeitamente na saliência, um
capacete
militar.
A
argila
colocada
propositalmente à sua volta havia deteriorado
qualquer pintura porventura existente no
mesmo. Ia saindo quando alguma coisa abaixo
da peça me chamou a atenção; dois pequenos
objetos, colocados lado a lado, estavam bem
escondidos enterrados dentro do capacete.
Com certa dificuldade consegui identificar
dois objetos metálicos muito bem preservados
dos ataques do tempo. O primeiro, uma caveira
com dois ossos cruzados embaixo; o segundo,
uma águia pousada sobre um círculo com a
suástica no centro.
“As asas estão tortas!” Fiz o comentário ao
notar que a águia parecia ter as asas
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ligeiramente caídas para baixo; como se
estivessem quebradas.
A que categoria militar aquilo pertencia eu
não podia dizer, mas a posição das coisas
encontradas significava que foram escondidas
para marcar a presença de alguém visando a
posteridade.
“No que depender de mim vão permanecer
ai.”
Continuei por ali por mais algum tempo e
cheguei a conclusão que o lugar havia sido
submetido a um pente fino e seria impossível
encontrar qualquer coisa mais.
Pensei em Romilda e me concentrei na
ideia de encontrá-la. A perda momentânea da
consciência foi revertida quando cheguei num
sítio próximo a região de Atibaia, no interior de
São Paulo.
“Interessado em Akakor?”
A pergunta dirigida a mim terminou por
aclarar minhas ideias, Romilda, a interlocutora,
estava em pé do lado de fora da casa em meio a
uma infinidade de plantas floridas de todas as
espécies. Vestia uma túnica branca longa que
lhe cobria o corpo até os pés; a vestimenta, sem
gola, arredondada no pescoço tinha mangas
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longas e largas, não tinha qualquer bordado ou
adorno especial visível.
“Sim! Bonito local você tem aqui!”
“É mais fácil fazer o nosso trabalho
quando estamos longe da interferência de outras
pessoas. Com o tempo você vai ver!”
“Cada vez mais acredito que tenho muito a
aprender com vocês.”
“Encontrou o capacete também?”
“Sabe dele?”
“Sim! Foi a primeira coisa que encontrei.
Seja quem for que o deixou lá, sabia como
funciona a visão astral e como ela é atraída para
as coisas.”
“Como assim?”
“Objetos metálicos enterrados por longo
tempo, principalmente os de ouro ou prata criam
um campo magnético à sua volta. Nossa visão
aberta não enxerga os objetos e sim o campo
magnético emitido por eles. Seja quem for que
fez aquilo, não quis esconder com terra as peças,
mas provocar o aparecimento do campo
magnético. Por isso você o viu facilmente;
assim o foi comigo e outros também.”
“Detectores de campo de radiestesia
podem encontrá-los!” Lembrei-me de já ter lido
alguma coisa a respeito e que uma empresa de
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Santa Catarina, a Mineoro, fabrica estes tipos de
aparelhos há muitos anos.
“É a mesma coisa, apenas nossos sentidos
são muito mais perfeitos, mas com esses
aparelhos eles podem ser encontrados sim.
Embora esses emblemas alemães fossem
fundidos em cobre ou latão, aqueles são de ouro
maciço; usados somente por oficiais de alta
patente ou diretamente agraciados pelo Führer.
Quem fez isso se desfez de um objeto
valiosíssimo para provar que esteve ali.”
“O que Hitler queria ali ou dali?”
Perguntei.
“Esta é uma história longa, não se sabe se
os nazistas buscavam equipamentos de origem
alienígena, organizavam uma rota de fuga ou
mesmo um lugar para ser sede segura para um
governo global taxado de New World Order. A
verdade pode ficar escondida para sempre, mas
com certeza ela é conhecida por alguns, há os
que afirmam que nem tudo pode ser dito. Nós,
ao contrário, guiamo-nos pelo princípio: Deixem
a verdade ser dita, mesmo que os céus caiam!
Algum americano disse isso certa vez e nós
adotamos como lema. O fato é que Hitler tinha e
pode ainda ter uma base na Antártica e sobre
isso existem relatos até a atualidade.”
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“Hitler morreu!” Me referi, pelo motivo
dela ter trazido o fato para o tempo presente.
“Há controvérsias, nos anos cinquenta
havia rumores de que Hitler escapou para uma
base nazista secreta no Polo Sul. Atribuem a
Eisenhower a frase: Não fomos capazes de
conseguir uma única evidência tangível da
morte de Hitler. Dizem que quando Truman
perguntou a Stalin se Hitler estava morto ouviu
um sonoro não. O chefe do Conselho
Americano de Julgamento em Nuremberg
afirmou que ninguém podia dizer com certeza
que ele morreu. Isso, entre centenas de outras
opiniões balizadas. Morto ou não, um poderoso
egrégora foi criado naquela época e ele está
ativo e poderoso até os dias de hoje.”
Eu tinha lido algo a respeito disso na
Internet e concordei balançando a cabeça.
Romilda continuou: “O provável, na
minha modesta opinião, é que os enviados de
Hitler estivessem atrás de objetos que pudessem
ser utilizados como armas de guerra, tal como
foi mostrado no filme de Indiana Jones e Os
Caçadores da Arca Perdida; só que nesse caso
eles estavam procurando O Portal, uma ligação
da terra com o espaço sideral.”
“E isso existe?”
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“Eu acredito que sim! Se nós podemos
viajar de um lugar a outro aqui na terra em
milésimos de segundo; mediante certas
condições. Por que também, mediante certas
condições, não podemos viajar de um planeta a
outro. Já ouviu falar de wormhole?”
“Sim! E também em Star Trek!”
“É... foi produzido em cima dos mesmos
princípios dos buracos de minhoca ou buracos
de verme. Em resumo, um continuum espaçotemporal contendo tais entidades costuma ser
considerado válido pela relatividade geral; um
atalho através do espaço e do tempo.”
Romilda sempre olhava para mim
fixamente quando queria saber se eu estava
assimilando certos ensinamentos ou pontos de
vista, como nesse caso. Creio que achou que
sim, pois continuou: “Eu particularmente
acredito em sua existência e, se existe, é ali que
deve estar; a concentração de energia cósmica
naquele lugar é extremamente elevada. Eu só
não acredito que o tenham encontrado, senão
teriam se concentrado naquele lugar, tomado
posse dele, entende? Se é que é ali mesmo.”
“Não acha estranho que um estadista que
buscava a tecnologia a todo custo dedicasse
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tempo e dinheiro em busca de objetos ou coisas
que sequer têm existência comprovada.”
“No começo Hitler podia estar apenas
querendo agradar ou motivar seus financistas;
banqueiros internacionais pertencentes à
Maçonaria de Rito Escocês. Quando Hitler se
tornou difícil de controlar e os do trigésimo
terceiro grau firmaram com Truman, Hitler já
devia ter tomado gosto pela coisa e continuou.”
“Você falou em fuga de Hitler para a
Antártica, existe alguma coisa que comprove
isso?”
“Na verdade não, o que existe de fato foi
uma ofensiva militar na Antártica para descobrir
e destruir esta base. Esta operação foi
denominada High-Jump e encontrou forte
resistência nazista e fracassou. Essas forças
eram compostas de tropas militares dos Estados
Unidos, Grã Bretanha e Austrália; alguma coisa
importante devia existir lá, ou existe.”
“Alfredo me falou que você andou
pesquisando e descobrindo coisas em Akakor, o
que seriam?”
“Quem quer que tenha vivido lá na
antiguidade, antes de desaparecer, fez uma
varredura no local. Dá a impressão de terem
evaporado juntamente com tudo que possuíam.
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Nunca encontrei objetos quaisquer que dessem
uma pista desse povo. O que existe é uma
infinidade de câmaras iguais àquela na qual
você esteve; menores é verdade, mas com
certeza com a mesma finalidade, pois obedecem
ao mesmo estilo de construção. Qualquer dia
desses nós vamos lá e te mostro, mas muito
existe por verificar, a área a ser pesquisada é de
mais de dois milhões de quilômetros
quadrados.”
“Tá certo, gostaria sim, obrigado pelo
convite.” Procurei ser gentil, ia precisar de mais
informações; com certeza.
“Fui uma das pessoas irmãs que
acompanharam Alfredo para velar o seu sono na
noite passada. Ele me pediu que o instruísse nos
sistemas de proteção. Viajar no astral é bastante
perigoso e devemos sempre estar o mais bem
preparado possível para o que vamos encontrar;
e nunca sabemos exatamente o que poderá vir a
ser. Deve aprender a desenhar o pentagrama, a
estrela de cinco pontas, quando quiser ou
precisar descansar. Para não permitir a
exteriorização do fantasma, desenhe-a nas
janelas e portas, com água, usando o dedo
indicador. Entendeu?”
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“Sim, desenhar com o dedo molhado em
água uma estrela de cinco pontas nas janelas e
porta.”
“Outra coisa, se for atraído para um local
que não tenha programado de maneira
consciente e encontrar uma entidade
desconhecida, vá embora imediatamente, não
converse com ela. Simplesmente vá embora,
qualquer lugar de sua escolha, ela não pode
segui-lo. Se conversar com ela vai abrir seus
pensamentos e ela poderá lê-los. Vai saber onde
mora, aonde vai, o que vai fazer; enfim, tudo
que ela quiser saber saberá.”
Fiquei por um momento pensando que
estava fazendo tudo errado, agora tinha certeza
de ter muito que aprender.
“E meu corpo, como posso protegê-lo?”
Romilda me olhou por instantes, sorriu e
arrematou brincando “Um olho no peixe, outro
no gato,” piscou um dos olhos enquanto franzia
a boca para o mesmo lado “sacou!”
“E como faço isso?”
“Simples, concentre-se em seu corpo lá no
quarto... vamos, faça o que estou dizendo.”
Procurei ver meu corpo no quarto,
dormindo ao lado de Raquel “Estou vendo!”
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foquei minha filha dormindo na caminha ao
lado. “É real?”
“Sim! Ao fazer isso você abriu a segunda
visão. Na verdade, neste caso, ela corre pelo
cordão até a área de influência dele perto do
corpo. O cordão até uns três metros longe do
corpo possui todos os sentidos, assim você pode
sentir o cheiro lá no quarto e ouvir sons daquele
ambiente.”
Ela tinha razão, eu podia ouvir o som da
respiração de Raquel e de Marisa. “E se tiver
alguma entidade lá, posso vê-la também?”
“Qualquer entidade ou qualquer um de
nós, veja.”
Romilda desapareceu da minha frente e no
mesmo instante eu podia vê-la no quarto ao lado
de minha filha.
“Sua filha é linda!”
Reapareceu à minha frente quase me
dando um susto, eu ainda não estava muito
acostumado com essas aparições.
“Acho que está na hora de ir Vinícius, não
deve forçar. Manter a consciência no astral não
permite que descanse direito. Vemo-nos outro
dia.”
“O pior é que ainda não sei como se faz
isso.”
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“Tá certo, dessa vez eu te ajudo.” Romilda
se aproximou e colocou uma das mãos sobre
minha cabeça.
Se pudesse pensar daí para frente, com
certeza tentaria procurar na minha cabeça algum
interruptor, pois foi isso que aconteceu; fui
desligado.
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CAPÍTULO 8
Quando acordei no dia seguinte por volta
das sete da manhã lembrava-me perfeitamente
da conversa com Romilda, de como havia me
mandado de volta e, mesmo não sabendo se era
verdade, creditava a ela o sono tranquilo que
tive naquela noite.
Nesse dia descemos para o café um pouco
mais cedo e o casal de amigos ainda devia estar
dormindo. Como sempre Marisa recusou
qualquer tipo de comida e foi com muita
insistência que resolveu tomar um copo de suco
de laranja.
– Eu falei metade.
Recusou a pegar o copo que eu estava lhe
dando e só o fez quando a mãe bebeu o
excedente. O café foi rápido, nenhum de nós
estava de fato com vontade de comer.
Já estávamos no saguão quando Rodrigo e
Silva passaram rumo ao restaurante para o
desjejum, Marisa quis voltar com eles ao
restaurante.
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– Quero ir.
– Deixe-a ir, quem sabe ela come alguma
coisa.
Esse argumento fez com que Raquel
soltasse de imediato a menina.
– Tá certo, vai filha.
Marisa saiu correndo atrás da amiga
enquanto o casal, após um aceno de mão,
aguardava na porta do restaurante a chegada da
menina que vinha em disparada.
Pouco tempo depois Rodrigo, Sílvia e as
meninas saíram do restaurante e vieram ao
nosso encontro.
Rodrigo se desculpou por nos deixar a sós,
justificando ter um encontro inadiável com o
banheiro do quarto. Ele ia para o mesmo lado e
deu as mãos para as meninas ficando no meio
das duas.
– Vamos meninas, eu faço companhia para
as damas até lá.
Raquel e eu tínhamos combinado de
almoçar na casa de amigos e mesmo com um
pouco de trabalho conseguimos tirar Marisa da
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brincadeira para irmos. Tivemos que prometer
voltar cedo, essa foi a única maneira encontrada
por nós para convencê-la.
– Fala pro Rodrigo que não pudemos
esperar e que a noite a gente se fala.
Quando voltamos à noitinha o casal tinha
deixado um recado para nós na recepção.
Raquel leu e me passou o bilhete dizendo:
– Se não estiver a fim é melhor não ler em
vós alta.
Fez sinal com os olhos no rumo de Marisa.
Passei os olhos pelo bilhete “Estamos no
shopping, se quiserem, encontre-nos lá. Sílvia e
Rodrigo”.
Olhei para Raquel
– O que você acha?
– Sei lá, tô pregada.
– Então fica pra próxima.
Avisamos a Marisa que a amiga tinha
saído com os pais. Ela devia estar cansada, pois
não questionou. Subimos todos para o quarto,
era uma boa desculpa para dormir cedo. Faltava
pouco para a passagem de ano e a ceia de
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réveillon seria na chácara de parentes em uma
cidade próxima e eu queria estar descansado.
Ler trechos de um livro ao deitar até pegar
no sono era um hábito antigo em Raquel. Eu
não tinha esse comportamento, mas naquela
noite peguei uma revista e comecei a folheá-la.
Sem nem um pouco de interesse na leitura
e crente de não ter nenhum nas matérias,
continuei passando as páginas devagar até que
um título chamou minha atenção “As mulheres
estão traindo mais”. Por instantes apenas reli em
silêncio aquela frase, uma, duas, três vezes;
chegando à conclusão que isso era verdade.
“Afinal elas tem tempo, enquanto o idiota
fica se matando de trabalhar!” Aquela não era
uma conclusão daquele momento, isso já havia
me passado pela cabeça outras vezes e agora a
ideia estava confirmada pelos números da
pesquisa.
“Traem tanto quanto os homens.”
Detalhes do texto que se referia a mulheres
jovens americanas e o índice de 15% de nada
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serviram para mudar o enfoque dos meus
pensamentos.
Vieram em pensamentos os dois meses
dela sozinha no hotel, o lance do restaurante e
uma infinidade de outras ocasiões que me
pareceram propícias. Um conhecido monólogo
começava a expor o conflito psicológico pelo
qual passava naquela hora; tal qual de outras
tantas vezes.
“E se eu inventar uma viagem de um ou
dois dias para resolver negócios pendentes?”
“Com certeza ela não vai perder a
oportunidade.”
“E seu eu pegar ela com outro?”
“Mato os dois!”
Somente o pensar já estava me tirando o
sono e de fato demorei a dormir. O que eu não
sabia é que do outro lado alimentava uma
ligação iniciada tempos atrás.
Senti a consciência deixar o corpo, ao
menos parte dela, e ser arrastada para o meio de
um turbilhão de pensamentos; alguns eu
reconhecia como próprio, outros nem sabia de
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quem eram. Uma infinidade de vozes estranhas
parecia debater esse mesmo assunto de maneira
diferente, mas com objetivos idênticos.
“Não espere em casa, espere por perto,
quem vier trazer vai parar pelas ruas
próximas.”
“Aguarde o carro dela num ponto de
passagem obrigatória, depois é só seguir.”
“Procure nos estacionamentos vai
encontrar o carro num deles, depois é só
esperar ela chegar.”
“Vá direto para frente do motel, vigie a
saída.”
“Olhe as marcas no corpo.”
Qual um rádio desligado as falas sumiram
de repente, no instante seguinte o silêncio total.
Uma visão muda foi tomando forma, um
carro esportivo, uma porsche, com um babaca
qualquer sentado ao volante, um careca, e um
mulherão do lado, uma atriz, encostou ao lado
do meu carrinho popular, um gol, eu jovem,
bonito, e minha mulher ao lado, uma coitada; o
desconforto foi evidente e a raiva da injusta
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desproporção aflorou. “Eu devia estar no lugar
daquele cara!”
Sempre tive Raquel por uma mulher
bonita, cobiçada, mesmo assim ao lado daquela
mulher ela me parecia tão insignificante; feia
até.
Uma nova cena foi substituindo a anterior,
nela Raquel descia do avião e se dirigiu ao
estacionamento do aeroporto, procurou pelas
letras indicativas nos postes e em seguida olhou
os veículos estacionados caminhando até um
deles, a porta foi aberta e empurrada pelo lado
de dentro. Ao volante um rapaz jovem, forte,
bronzeado se inclinou para beijá-la assim que
ela sentou no banco do passageiro; quase dois
minutos se passaram. O carro partiu indo direto
para um motel próximo, as roupas foram
jogadas para o lado enquanto caiam sobre a
cama. Um sentimento de perda despontou em
meio a uma explosão de raiva e uma ponta de
inveja apareceu.
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A cena agora apresentava um velho
abatido, fraco, cabisbaixo; um fracassado. E,
esse velho era eu.
Ia me entregar ao choro quando lembrei os
ensinamentos de Romilda que diziam para fugir
de qualquer ser desconhecido que encontrasse
no astral. “Deve ser um, só pode ser.”
“Akakor, a caverna.” Estava agora
protegido no interior do salão e mesmo assim as
impressões adquiridas a pouco não queriam sair
do pensamento. Minha consciência foi
retornando à sua plenitude e agora podia contar
com todo meu discernimento. Resolvi verificar
o que tinha me acontecido.
Avancei de frente para a parede lisa até
que meu reflexo aparecesse nela.
“O momento é um vácuo de tempo e
espaço!”
As palavras pareceram brotar em minha
mente enquanto minha cabeça girava para a
esquerda até encontrar o ponto em que, no
quarto, deitado, folheava a revista.
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No momento em que lia a matéria sobre
traição vi um feixe de luz brotar da minha
cabeça avançando rápido em direção ao espaço
aberto. Acompanhei essa ligação até a outra
ponta onde ela se unia a um ser cuja parte
visível compunha-se apenas de uma enorme
cabeça transparente; milhões de ligações iguais
podiam ser vistas por todos os lados.
Podia ver e sentir o fluxo de pensamentos
de mim para a coisa e da coisa para mim até ser
impossível saber o que pertencia a quem.
Mandava um voltavam dez e isso
continuamente.
No quarto, o corpo reagia com expressões
de raiva a cada pensamento emanado e a cada
sentimento despertado.
“Fez bem em fugir!”
A inconfundível voz de Romilda se fez
ouvir enquanto ela se posicionava ao meu lado.
“Como sabe?”
“Quando pensou em mim notei que estava
em dificuldades, sabia que viria para cá.”
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“Eu estava revendo as cenas e por incrível
que pareça não tenho qualquer reação a elas.”
“Isso é força deste lugar, fora daqui você
iria reagir da mesma forma que reagiu lá, a
menos que se livre do problema.”
“E como faço isso? É impossível!”
“Atacando o mal pela raiz.”
“Como assim?”
“Vou começar por contar algo que li em
algum lugar, não me lembro onde, o texto
começava com o título A vida é bela e tratava de
sentimentos. Não um sentimento qualquer... o
sentimento mais difícil de reconhecer
abertamente quanto mais de se expressar. O
velho monstro de olhos verdes... o ciúme!
Trazia várias perguntas: O que causa o ciúme
em você? Se tem ciúme das posses do seu
vizinho? Do sucesso de alguém ou de sua
posição na vida?”
Olhou um pouco mais atentamente para
mim e continuou: “Vamos, admita ao menos pra
você mesmo. Você também já teve esses
sentimentos. Não é um sentimento muito
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agradável,
é?
Indigno,
mortificante,
desconfortável. Você quer saber por que sentiu
ciúme? Eu aposto que é porque você estava se
comparando desfavoravelmente com a outra
pessoa. Hummm? Estou certa, não estou?” Por
instantes parou de falar.
Ficou um pouco mais séria que o habitual
antes de prosseguir: “Bem, agora que você sabe,
nunca mais faça isto! Você estava se
concentrando na pessoa errada. Nunca mais
perca seu precioso tempo invejando a sorte de
outras pessoas. Reveja todos os seus valores,
tanto os materiais como os espirituais. Não, de
verdade, faça calma e mentalmente uma lista de
suas qualidades e quando sentir que esta
chegando um ataque de ciúme, reveja esta lista,
diga-a em voz alta. Poderia ser assim: Eu sou
feliz na minha vida; eu tenho uma profissão que
me agrada; eu me interesso pelo problema do
meio ambiente; eu tenho uma fazenda que eu
adoro. E assim por diante. Concentre-se na
pessoa mais importante que você conhece,
você! Tudo bem até aqui?”
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Concordei movendo afirmativamente a
cabeça.
Romilda prosseguiu em sua aula “Agora,
vamos atacar a mais desagradável, a mais
dolorosa e, às vezes, até a mais fatal forma de
ciúme. Lembra-se de Otelo? Carmem? Esse
tipo. Agora, assassinato é uma solução, uma
forma de expressar ciúme agudo, mas existem
outras. O mais importante é tirar os sentimentos
negativos de seu peito. Não os mantenha dentro
de você, porque se fizer isso, mais cedo ou mais
tarde eles se voltarão contra você, causando
depressão, doença, ou mesmo rugas!”
Continuei calado enquanto Romilda me
olhava ternamente como se fosse entrar em
delicado assunto.
Por fim ela se decidiu: “Portanto, fale
sobre seu ciúme. Conte à pessoa que ama como
você se sente. E não tenha medo de pedir o que
você precisa. Pode ser assim: Querida, eu me
sentiria menos inseguro se você passasse mais
de seu tempo livre comigo. Ou: Amor, eu me
sentiria mais feliz se nós nos comunicássemos
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melhor. Ou, ainda: Eu acho que deveríamos nos
olhar mais nos olhos. Seja educado, amoroso,
mas não se culpe, não gema. Você tem todo o
direito de ser amado do jeito que é. Porque,
lembre-se, você é muito especial. Dê um tapinha
nas próprias costas. Dê um beijo em você
mesmo... Gostou?”
Romilda terminou seu relato e pareceu não
ter gostado de meu ar de riso contra o final que
taxei mentalmente de meloso e totalmente fora
da minha forma de ser. Mesmo assim respondi:
“Sim, mas eu não sou invejoso! Isso está
descartado”.
“Não, tenho certeza que não, contei porque
fazia parte da história e como introdução ao que
sabia ser o problema real; esse sentimento de
inveja foi-lhe emprestado por esse egrégora,
mas se continuar conectado a ele vai acabar por
desenvolver esse sentimento negativo também.”
“Quanto ao ciúme, no sentido estrito da
palavra, esse eu aceito. E já tentei tudo isso
sobre conversar e muito mais; meu problema é
que tenho quase certeza que os fatos são reais e
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não imaginários. Ela desconversa, se justifica,
mas não convence. Está diferente de outras
épocas.”
“Sendo assim as saídas são poucas:
Primeiro aceitar que existe um problema a ser
resolvido, segundo entender como funciona e
terceiro e último solucionar. Não é fácil, vou te
avisando, ciúme tem sido definido como reação
complexa a uma ameaça perceptível a uma
relação valiosa ou à sua qualidade.”
“Como acabo com ele?”
“Atacando o mal pela raiz, já disse. Se for
motivado, livre-se dela, se não, livre-se dele; do
ciúme, é claro.”
“Sim, mas como descubro se é motivado
ou não?”
“Os simples mortais contratam detetives;
nós temos mais facilidades para isso. Porém,
descobrir resolve apenas parte do problema. Daí
é aceitar, recuperar ou expurgar; não existem
mais saídas. Ou vai fazer parte deste egrégora
para o resto da sua vida.”
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“Se ela estiver saindo com outro homem
prefiro cair fora, não vou mais perder meu
tempo com ela. Tenho medo que pegando os
dois juntos, numa reação explosiva e
imprevisível estrague a minha vida e a dela;
nesse caso, o que será de minha filha. Esta
decisão eu sempre tive comigo e vou mantê-la;
não quero ser injusto com minha filha, mas não
vou comprometer minha vida. Ela já conheceu
esta vida antes, se quer continuar nela que o faça
sozinha. Raquel que se dane, que vá viver com o
cara, vá ser sustentada por ele, não vai ser mais
problema meu.”
“Sendo assim, sendo essa sua decisão, eu
posso ajudá-lo de verdade!”
“Como assim?”
“Da mesma forma que eu estou vendo seu
passado, você também pode ver o meu, se eu
estiver presente e quiser que isso aconteça; é
lógico.”
“O que você sabe sobre Raquel? Andou
seguindo ela? Nós não temos mais o que fazer
aqui?”
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“Há muito tempo a estou protegendo; por
você, é claro.” Ficou séria como se tivesse dito
algo que não queria dizer. Porém, continuou:
“Não vou negar que durante este período tive
acesso a muita das informações que esta
buscando. Mas, foi consequência; pode crer.”
“Então me mostra.”
“Tá certo! Seja como você quiser. Sabe
que aqui a mentira não vinga, portanto, tudo que
ver será a pura expressão da verdade!”
Romilda girou o corpo para esquerda
parando
num
determinado
ponto;
involuntariamente ou apenas com minha
aquiescência, não sei, o meu também
acompanhou o giro até o ponto de parada.
“Conhece?”
“Sim, trabalha na empresa, o nome é
Eduardo!”
“Eu sei, tem uma menininha da idade da
sua. Eles têm se encontrado em Belém semana
sim, semana não!”
“Deixe-me adivinhar, as crianças ficam
com a babá do hotel, não é?”
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“Acho que não há muito que adivinhar,
mas é isso ai, ficam com a babá do hotel.”
“Quer ver mais?”
“Não, do contrario vou me transformar
num voyeur.”
“O que pretende fazer, posso saber?”
“Ela que siga o caminho dela. Procurou
achou. Por enquanto vou trocar de quarto no
hotel até o dia previsto para meu retorno. Ela vai
voltar à vida de antes, um pouco melhor
financeiramente, mas não muito diferente em
destino. Segurança nenhuma; quero dizer.”
“Sinto ter que lhe dizer, mas da
nossa parte também; só nos preocupamos com
os nossos e nossos objetivos. É assim que tem
que ser, infelizmente nós não podemos cuidar de
todo mundo. Você entende, não?”
“E minha filha? Vocês vão abandoná-la
também?”
“Cuidar dela é sua obrigação, nos dois
lados da vida, não vai poder e nem querer fugir
a ela. Se fizer isso vai estender um carma que
vem sendo obrigado a cumprir. Depois vou te
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explicar e vai entender como funciona; e o
porquê dele existir.”
“Como sabe destas coisas, isso tá me
cheirando a vidas passadas e essas coisas mais.
Eu ainda não entendi direito, ou nada para ser
mais exato... como Alfredo sabe da vida
anterior. O preto; quero dizer.”
“Está bem na sua frente!” Romilda
apontou a visão à nossa frente que permanecia
parada no hotel onde estavam hospedados
Raquel e Eduardo; ambos no quarto dele,
enquanto as meninas brincavam lá embaixo com
a babá.
“Posso voltar a vidas anteriores?”
“É o seu passado, mas prepare-se, o
choque com a realidade é sempre difícil.
Lembre-se que não pode mais mudá-lo e muito
menos afastar o real que nele existe; por mais
dolorido que o seja. A vida nos faz esquecer a
cada reencarnação exatamente para nos proteger
de nosso passado, quase sempre não é bom
negócio reviver antigas lembranças.”
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“Mas ficaria mais fácil consertar as coisas
que fizemos de errado.”
“Se pretende consertar alguma coisa, que
tal começar pelos erros desta vida antes; você
conhece todos. O passado só serve para te dar o
porquê dessas coisas terem acontecido da forma
que o foram. Nada mais!”
“Diga-me uma coisa Romilda, estamos
tratando de um assunto que eu achava tão sério.
Separação entende? E, no entanto, o estou
tratando com certa frieza até. Lógico que eu
preferiria que o resultado fosse outro; mas
mesmo assim não me entendo. Isso tem a ver
com este lugar?”
“Não, daqui só o império da verdade. Tem
mais a ver com duas doutrinas, a primeira diz
Faze o que tu queres há de ser tudo da Lei; você
conhece bem. A segunda, com certeza conhece
também, mas quando aqui desse lado deverá
entendê-la no mais poderoso de seu sentido... no
inverso... daqui para lá... tudo o que for
desligado no céu também será desligado na
terra.”
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“Isto é Bíblico, não?”
“Sim! O Evangelho segundo Mateus,
dezoito, dezoito, vinte.”
“Isto não foi dado apenas aos
representantes da Igreja Católica.”
“Não! Isto foi dito para todos nós. Não
como representantes de ninguém, mas como
filhos do Criador, e apenas com o que nos diz
respeito. Seria o cúmulo imaginar alguém
selando o destino de outro a seu bel prazer;
abrindo ou fechando as portas do paraíso e daí
por diante. Resumindo se for desligado no
espiritual será também desligado no físico.”
Pensei um pouco sobre o assunto antes de
fazer qualquer comentário. “Posso entender Céu
como sendo o Mundo Espiritual e Terra como
sendo igual ao Mundo Físico? Dois lados, tal
como foi dito Deus criou o céu e a terra.”
“Sim, mas com uma correção Deus criou
os céus e a terra!”
“Muitos céus, então?”
“Muitos planos!”
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“Quando acordar, no físico quero dizer,
vou reagir dessa mesma forma; de quase
indiferença.”
“Provavelmente não... você vai sofrer a
perda... e, principalmente, o fato de ter sido
preterido por outro; mas vai aceitar sua decisão
de agora. Isso é inevitável!”
“Tudo que eu ligar no físico será também
ligado aqui; aprendi a lição!”
“Já aprendemos isso um milhão de vezes e
esquecemos, e vamos continuar errando nas
escolhas e aprendendo essa mesma lição por
outras tantas vezes quantas for necessário. Lá,
no físico, tomado pela paixão e por outros tantos
sentimentos e influências, erramos muito nas
escolhas. Ainda bem que os laços de lá para cá
não são tão fortes quanto os daqui para lá.”
Romilda se aquietou como se estivesse
exaurido o assunto.
“Posso trocar o assunto, preciso que me
responda uma pergunta, Ate falou alguma coisa
sobre terceiro elemento e não acho que tenha
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qualquer ligação com elemento químico. Sabe
alguma coisa sobre isso?”
Raquel ficou pensativa por alguns
momentos antes de formular uma repergunta:
“Preciso que o coloque dentro do contexto.
Há que Ate se referia quando falou sobre ele?”
“Lembrei... ela falou sobre a falta do
Terceiro Elemento; tal como se a culpa de
alguma coisa que aconteceu estivesse
exatamente nessa falta!”
“Ficou mais fácil de entender o que faltou
do que explicar: o Terceiro Elemento ao qual
Ate se referiu atua como união entre duas
emoções de polaridade inversa, fazendo com
que essas duas despertem uma terceira
equidistante dos dois lados originais.
Exemplificando, o amor e o ódio e o que vem a
resultar em um, digamos, meio termo A
Compaixão. Mas podem ocorrer também uniões
secundárias, por exemplo, entre a compaixão e o
medo; podemos ter compaixão pelo que ocorreu
com alguém e ao mesmo tempo medo de que a
mesma coisa possa ocorrer conosco.”
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Tendo me alertado que o assunto era
bastante complexo citou o exemplo da água para
o vinho; a primeira insípida, inodora, incolor e o
outro com qualidades contrárias. Para continuar:
“Se considerarmos vinho e água como
dois opostos e a essa mistura acrescentarmos
sal, ele vai se dissolver emprestando suas
próprias características; mas pode ser
recuperado pela evaporação dos outros dois.
Assim atua o Terceiro Elemento em nossas
emoções.”
Vendo que eu ainda não tinha entendido
por completo, mudou para outros ensinamentos.
“En to Pan”
Romilda deve ter compreendido que
acabava de enterrar o pouco que eu havia
entendido. E, sem se importar, continuou:
“Eu uno o Todo”
Meus ares de compreensão não devem ter
melhorado muito, sendo assim ela explicou:
“O Terceiro Elemento, em resumo, é o
fator humano; no sentido de você agir como um
ser humano e não o de ser um ser humano; isso
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você nasceu, portanto, se espera que aja como
um.”
Ela sabia que devia continuar:
“No caso das ideias, com a tese e a antítese
chegamos à conclusão de uma situação, que
nada mais é que a síntese dos argumentos
favoráveis e dos contrários. Novamente, em
outras palavras, o Terceiro Elemento.”
Eu não sabia se ela estava conseguindo em
poucas palavras me explicar assunto tão
complexo ou se o que foi dito apenas trazia a
tona conhecimento latente. “A união de
múltiplas ações e reações produz a
multiplicidade fenomênica do universo!”
Peguei-me pensando e foi captado por Romilda.
“E o absoluto completa o ternário!
Representado pelos três pontos da maçonaria!”
Pareceu-me incrível, mas ela não completou
meus pensamentos; completamos juntos.
Não fiz qualquer comentário quanto
isso, simplesmente perguntei:
“Por que me sinto tão bem entre vocês se
acabei de ingressar no grupo?”
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“Você que pensa, quando revir seu
passado em vidas anteriores vai ficar sabendo;
conversamos novamente depois disso. É tarde e
você esta cansado, tem assuntos a resolver no
físico. Boa sorte.”
“Não está esquecendo nada?”
“Só você mesmo, durma com os anjinhos.”
Romilda riu enquanto tocava minha testa com o
dedo indicador.
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CAPÍTULO 9
O dia passou que eu nem vi, consultei um
advogado, anotei instruções, assinei procurações
e tirei cópias de alguns documentos que me
havia pedido. Naquela noite, enquanto Raquel
tomava banho e minha filha estava no saguão
com a amiguinha, aproveitei para desenhar com
água a cruz de cinco pontas na porta de entrada
do quarto, na do banheiro e na única janela
existente. Depois, quando foi minha vez de usar
o banheiro, aproveitei para desenhar também
naquela janela; tendo sempre o cuidado de
manter a ponta para baixo. Não queria nenhuma
manifestação naquele dia e alegando dor de
cabeça fui deitar cedo enquanto Raquel ia ter
com Sílvia no hall de entrada. Também a noite
passou voando. Tinha importante decisão para o
dia seguinte e resolvi estar bastante descansado.
E estava!
Véspera de ano pode ser um dia ruim para
tratar de alguns assuntos, porém, para mim,
resolvi empregar a máxima: ano novo, vida
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nova. Iria mesmo resolver o assunto da
separação no primeiro dia mesmo, ou melhor,
no último dia do ano.
Assim que levantamos e já trocados para o
café da manhã, avisei Raquel que iria conversar
com ela sobre um sério assunto tão logo fosse
possível. Avisei também que achava preferível
deixar Marisa aos cuidados de uma babá até que
tudo tivesse sido resolvido em definitivo.
– Pode me adiantar o assunto?
– Não! Vai ter que esperar!
– Marisa, que tal ficar aqui no hotel com a
Margarete enquanto o papai e mamãe vão fazer
compras?
– O que é que vocês vão comprar?
– Um montão de comida, quer ir?
– Eca!
Marisa sempre reagia dessa forma quando
o assunto era comida e este era sempre um meio
de deixá-la fora de algum programa.
Por sorte Margarete era a babá de plantão
no hotel e uma antiga conhecida de Marisa; a
mesma que ficara com ela de outras vezes, por
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isso não tivemos problema algum com a
escolha.
Já no taxi Raquel quis saber aonde iríamos
– Ainda não sei.
Às nove da manhã não havia muitos locais
a se escolher e pedi sugestão ao motorista,
perguntando por um lugar tranquilo onde se
pudesse conversar sem ser interrompido.
José, era esse o nome do motorista, não
precisou de muito tempo para responder:
– O Aeroporto Internacional, qualquer que
seja o assunto sempre é possível arrumar um
local lá dentro para tratá-lo; com certeza ali rola
centenas de assuntos de todas as espécies todos
os dias.
Achei a ideia excelente, até porque seria
fácil um táxi para a volta; até dois se
precisássemos.
– Tudo bem, pode tocar para lá mesmo.
Descemos pela porta de embarque, mas
mesmo sem qualquer bagagem não causamos
estranheza a ninguém. Lembrei-me de um
restaurante numa das alas que servia blackfast
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diuturnamente. Tipo self service, pegamos um
suco e um café preto e fomos nos sentar numa
das mesas mais afastadas. Um canto
praticamente vazio, as poucas pessoas existentes
naquele horário se acomodavam nas mesas
próximas à entrada.
– O que é de tão sério para precisar sair a
essas horas e vir nesse lugar?
– Eduardo.
– E o que tem ele?
– Eu estou sabendo do seu caso com ele e
a nossa relação vai terminar por aqui.
– Eu não sei do que está falando. Você tá é
doido.
– Doido ou não, nosso relacionamento
termina aqui!
Dei um tempo para continuar:
– Admitir eu sei que você não vai, todas as
vezes que se sentiu pega arrumou sempre
desculpas e se fez de vítima. Acabou! Fim! Sem
desculpas e sem nada mais!
– Você tem provas do que está falando?
Eu quero ver você provar!
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– Não vai haver prova alguma, da minha
parte o assunto será encerrado aqui. Só quero
saber o que você pretende fazer, onde vai
morar... essas coisas.
– A Marisa vai ficar comigo!
– Não vou discutir isso, não estou
reclamando de você como mãe... e também não
estou reclamando como pessoa... estou me
livrando da mulher; embora no fundo eu saiba
que isso é uma questão de personalidade e essas
duas últimas coisas acabam se confundindo.
– Eu vou ficar aqui em São Paulo!
Respondeu Raquel depois de pensar por
instantes.
– Faça como quiser, a vida é sua!
Raquel conhecia a realidade de sua
situação financeira, casamos com separação
total de bens e que meu patrimônio não se
vinculava a ela de nenhuma maneira.
A conversa continuou por quase uma hora
onde foram tratados assuntos como escola da
menina, local de moradia e tantos outros mais.
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– Marisa vai sentir sua falta, ela gosta
muito de você!
– Eu sei, não vou me divorciar dela!
– Falando em divórcio... deve ser sério.
Alguma outra mulher?
– Nada por enquanto, mas vai ter, é lógico
que vai, minha decisão é baseada unicamente no
seu comportamento como mulher; nada mais.
Antes de sair Raquel disse que iria passar
o final de ano com uma amiga, uma que estava
quase sempre lá por Belém junto com ela, e que
iria levar Marisa junto. Não retruquei e como eu
tinha previsto voltamos cada um num táxi.
Tinha decidido que ficaria no mesmo hotel,
porém em outro quarto; daria ordens para
mudarem minhas coisas, arrumaria a mala tão
logo chegássemos.
Arrumar as malas não foi algo tão
demorado, pois costumava viajar light, o mais
difícil foi carregar a bagagem de todo um
passado enquanto passava de um quarto para
outro. Marisa adorou a idéia, para ela agora
tinha dois quartos para ficar.
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Não estava nem um pouco interessado em
festas do final de ano, família, brincadeiras,
fofocas e todo aquele alvoroço desse tipo de
festa. Muito menos fogos, rojões e barulhos
desse tipo. Aluguei um carro por intermédio do
agente de turismo do hotel e antes das duas da
tarde estava indo com destino a Atibaia. Eu não
sabia a localização exata do sitio de Romilda,
porém tinha certeza que encontraria o caminho.
Já na estrada vicinal, que tomei por mera
intuição, fui reconhecendo uma árvore aqui, um
entroncamento ali, uma casa acolá, até que
cheguei próximo a um riacho onde tinha certeza
ser o lugar que buscava.
Desci do carro, abri uma porteira pequena,
mas muito bem cuidada, daquela que nem
ranger rangia e, assim que comecei a descer pela
encosta não muito íngreme, fui notando a
mudança da paisagem. Flores por todos os
lados, pássaros cantando, e uma sombra amena
que parecia convidar ao descanso; quase parei
por ali mesmo.
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Romilda estava na porta de casa, podia ser
impressão minha, mas pareceu que esperava por
minha chegada.
– Surpresa com minha vinda?
– Não fale nada por hora, entre e tome um
chá, depois conversamos. Tem uma rede ali,
sente-se.
Ficamos em silêncio enquanto ela
preparava a infusão de ervas e flores, tirou todas
de potes transparentes que eram mantidos
perfeitamente alinhados sobre uma pequena
estante.
– Beba, vai te fazer bem!
Fui tomando a naturalmente doce bebida
enquanto meus pensamentos pareciam sumir por
completo da cabeça.
Vi-me em campo aberto, solitário, um
lugar sem nenhuma brisa ou ruído; sozinho com
os poucos pensamentos que me restavam e que
aos poucos também foram desaparecendo.
Quando acordei já era noite e o cheiro de
um tipo especial de incenso tomava conta do ar
a minha volta.
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– O que você me deu para beber?
– Uma fórmula minha, especial; mágica!
Agora eu podia olhar e sentir com
calma, à luz de velas, a singularidade do lugar.
Lá fora o coaxar de sapos e rãs inundavam a
noite silenciosa, juntando-se ao clicar de uma
infinidade de grilos; vez ou outra interrompidos
pelos piados de corujas. As plantas pareciam
continuar do jardim para a sala onde estava
sentado, mudando apenas o tipo; dentro
prevaleciam as orquídeas também floridas.
Não parecia gostar de nada eletrônico, pois
não se viam aparelhos desse tipo; nada que
usasse eletricidade.
Vestia a mesma túnica com a qual a havia
visto quando da visita em astral e, afora uma fita
prendendo os cabelos, continuava sem nenhum
adorno extra.
O êxtase total da combinação do chá e do
lugar devia estar passando, pois acabava de me
lembrar de que hoje era véspera de ano novo.
– Que horas são agora?
– Umas onze horas.
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– Minha filha! Posso ir vê-la?
– Ela está bem, não se preocupe, fui vê-la
enquanto dormia; embora saiba muito bem que
pode ir vê-la quando quiser e quase que
instantaneamente, não o aconselho.
– Posso saber por quê?
– Raquel está com um cara do hotel, uma
amiga que fez por aqui, e um amigo dele; já
saíram juntos outras vezes.
– E Marisa?
– Esta com eles, desceram para a praia
para ver a queima de fogos; um deles tem
apartamento naquele local.
– Tá certo! Acho mesmo que é melhor
assim; tenho que me acostumar, daqui para
frente vai ser sempre assim. E nós, o que vamos
fazer, afinal é véspera de ano novo?
– Eu tenho assuntos a tratar, você deve
voltar ao salão em Akakor e rever todo seu
passado; só assim vamos poder conversar de
igual para igual, no momento somente eu sei o
que se passou.
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– Como é que eu vou fazer isso, estou sem
um pingo de sono.
– Não se preocupe, venha deitar.
Romilda me levou até um quarto onde
existia apenas uma cama de casal.
– Deite-se.
Ela sentou na beirada da cama e colocou a
mão direita sobre minha cabeça, no instante
seguinte eu estava em Akakor e na caverna;
continuava achando que era uma, ao menos
parecia.
“Não sei como ela faz isso?”
Sabia o que tinha a fazer ali e estava
ansioso para ver o que existia no meu passado
distante, todo o acontecido no dia de hoje agora
me parecia tão banal. O período de vida ao lado
de Raquel não me interessava mais; página
virada.
Nem bem vi meu reflexo ser projetado à
minha frente girei 360° à esquerda, apenas uma
facho largo de luz pareceu me acompanhar até
eu parar. Num quarto um homem e uma mulher
deixavam a impressão de haver terminado de
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manter relações sexuais. Estranhei não
conseguir me reconhecer em nenhum deles
embora não me parecessem estranhos;
lembravam pessoas conhecidas, mas de onde
não pude lembrar.
“Ainda tenho muito que ver, vamos lá
então.” Girei novamente, desta vez apenas 180°
à esquerda. A imagem parou num vazio total,
apenas um espectro podia ser visto, vestia traje
completo, terno, colete, gravata, chapéu e
bengala. De novo não pude me reconhecer, mas
sabia que ali não era o mundo físico.
Resolvi continuar, cheguei à conclusão
que primeiro tinha que entender como
funcionava esta espécie de visão. Desta vez fiz
novamente um giro completo à esquerda.
Pessoas falavam de Grande Fraternidade
Branca e um homem que os demais tratavam
por Volo Noscere cumprimentava outro por ter
recebido o Grau do Rito na maçonaria; se é que
entendi bem o que falavam no idioma inglês. Na
parede o símbolo R.·.E.·.A.·.A.·.
chamou
minha atenção. Falavam de uma senhora alemã
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que tratavam por Anna; pareceu-me ser uma que
estava num canto à esquerda, esta também
destoava dos demais, lembrei-me do espectro
que havia visto anteriormente. Girei novamente
a esquerda uma volta e meia.
Pessoas em volta de uma sepultura cavada
na terra não deixavam outra interpretação “Um
enterro!” Ao lado uma pessoa que destoava das
demais acompanhava o desenrolar dos fatos;
novamente me lembrei dos espectros. Nessa
altura eu já não precisava ver para saber de
quem era; estava começando a entender como
aquilo funcionava. Girei mais ainda à esquerda
até a posição 180°, voltei um pouco à direita,
uma criança corria na direção de um rapaz não
muito jovem, vinha gritando “Tio Joaquim, tio
Joaquim, esconda-se, portugueses estão por vir,
esconda-se”.
Acompanhei por alguns minutos enquanto
o rapaz corria se esconder num poço descendo
pela corda do sarilho. Eu podia ver dentro do
poço o rapaz encoberto quase até a cabeça.
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Fiz dois giros completos à esquerda
parando no meio de um ritual que entendi por
religioso numa provável comunidade alemã.
Uma mulher em especial chamou minha
atenção.
Cheguei à conclusão que tinha muito para
ver e voltei a girar novamente duas voltas para a
esquerda, quando parei vi um homem meio
gordo vestido com roupas pesadas que parecia
engordá-lo ainda mais; estranhas para os
costumes atuais, usava uma capa presa aos
ombros e uma espécie de chapéu enfeitado na
cabeça. Falava com alguém em inglês, eu
entendia muito pouco da língua e me pareceu
ainda mais difícil entender da forma como
falavam.
Fui avançando à direita agora parando de
tempos em tempos até que uma cena chamou
minha atenção. Uma mulher ajoelhada parecia
rezar, ao lado dela um homem forte mantinha na
mão uma espada enorme, procurava não deixála à vista, do outro lado outro homem, um pouco
mais jovem permanecia parado quando a um
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sinal abaixou como se fosse pegar algo. A que
rezava virou acompanhando o movimento do
jovem, exatamente nessa hora o outro brandiu a
espada que de um só golpe decepou a cabeça da
mulher.
Com
a
cena,
sem
esperar
e
instintivamente, virei o rosto para a direita e
quando parou foi numa cena de enterro numa
capela, o defunto extremamente gordo estava
irreconhecível ao que eu havia visto lá atrás.
Virei para esquerda duas voltas e meia,
dessa vez um grupo reunido falavam um idioma
que entendi ser italiano, embora não
compreendesse as palavras; vez que um ou
outro falava em latim ou misturava com esse
quando falava.
Parei um pouco, pela exaustão das ideias
que me passavam à cabeça e pelas passagens
vividas até ali, sem conseguir me reconhecer
verdadeiramente em nenhuma daquelas pessoas;
mesmo sabendo que era de fato alguma delas.
Resolvi voltar para o sitio de Romilda,
desta vez não tinha ela para me mandar de volta.
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“Espero que esteja em casa, senão vou ter
um problema.”
Em instantes estava ao lado da cama,
descobri que voltar consciente não era mais um
problema, nela, deitados, Romilda e Eu, lado a
lado, mantínhamos a posição dos corpos em
decúbito dorsal. Olhei para os lados e nem sinal
da Romilda consciente em astral, então resolvi
tentar por eu mesmo resolver o problema do
retorno ao corpo físico.
“Faça o que quiseres, pois é tudo da Lei!”
Tão logo essas palavras vieram-me à
mente aceitei como fato que ali era o domínio
da vontade. Quis retornar ao corpo e despertei
no momento seguinte “Tenho certeza que, se
quisesse, teria voltado dormindo e aproveitado o
sono.” Mas, não queria, tinha muito que pensar.
Levantei da cama e fui direto à cozinha,
um cheiro gostoso de café tomava o ambiente e
a minha vontade agora. Em cima da chapa do
fogão um bule era o responsável pelo aroma
exalado; uma xícara estava ao lado. Tinha
certeza que foram deixados a minha espera. Não
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me fiz de rogado, com o café fumegante nas
mãos fui sentar na varanda e o céu coberto de
estrelas me fez pensar nas horas. Em seguida
meu pensamento refutou qualquer questão sobre
o assunto “Horas pra quê?” Confesso que isso
me agradava.
Enquanto bebericava lembrei-me das
cenas obtidas na caverna e por segundos
cheguei a pensar porque não fui até onde estava
Marisa e ao descobrir que o motivo real era
Raquel e o cara que estava com ela, notei que
em astral esse pensamento nem me passou pela
cabeça.
– A coisa do outro lado tem objetivos
maiores, está pouco ligando para as minúcias do
nosso mundinho!
Acabei falando.
– É isso ai!
Disse Romilda enquanto sentava ao meu
lado, no mesmo banco.
Distraído, absorto em meu mundo pessoal,
não tinha reparado que ela havia se levantado
também.
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– Acordei você?
– Não, eu estava te esperando ao lado da
cama, queria ver como resolvia seu problema de
retorno ao corpo físico. Passou com louvor.
– Eu olhei por tudo, como não te vi?
– Outra faculdade que vai desenvolver, lá,
só se é visto quando quer. Basta esquecer a
forma e apenas a consciência vai permanecer;
invisível é claro!
– Vivendo e aprendendo, quer dizer, os
dois, morrendo e aprendendo também. Pelo que
pude entender temos um ciclo de vida física e
logo atrás um ciclo de vida espiritual.
– Um ciclo no físico e um no astral, mas
isso apenas como endereço fixo, na verdade
vivemos nos dois ao mesmo tempo; apenas
alguns não têm consciência disso, mas estão lá e
aqui o tempo todo ou quase o tempo todo. A
vida é uma só!
– Por que quase o tempo todo.
– Existem outros planos, às vezes nos é
dado visitá-los, exatamente isso visitante nessas
horas, ou segundos, não sei ao certo, nossa

253

consciência não está nem no físico nem no
astral, tal qual o conhecemos, vai muito além;
onde, não sei!
– Você disse horas ou segundos, a
diferença é grande, daria para perceber, não
acha?
– O tempo, na forma como o conhecemos,
não existe lá. Poderiam ser dias, meses, anos,
séculos; quem sabe? Em Akakor deve ter
reparado que a vida como um todo se apresenta
não como ciclos e sim mais como uma espiral
contínua; círculos interligados... compreende?
– Mais ou menos, tudo está acontecendo
tão rápido, fico confuso às vezes; parece até que
enlouqueci ou vou...
Romilda voltou a me olhar com carinho
– Vamos por partes então. Esqueça
o que viu em Akakor com relação a nomes,
datas, pessoas, e se concentre nos sentimentos e
emoções que foram despertados em você
quando via as cenas. Vamos, faça isso.
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De imediato uma cena voltou à minha
cabeça, a mais marcante, a decapitação daquela
mulher.
– Tinha uma mulher sendo decapitada. Era
eu!?
– Não! Eu!
– Então, se você foi a decapitada, eu só
podia ser...
– O mandante!
– Quem eram eles?
– Nós! Mas detalhes históricos você pode
descobrir na Internet! Preocupe-se com o que
sentiu.
– Remorso! Na hora fui invadido por esse
sentimento e foi estranho, eu não podia ser
culpado do que estava acontecendo; nem sabia o
porquê do acontecido.
– Na vida trabalhamos apenas sentimentos
e emoções, todo o resto é vivido em torno disso
e apenas para que isso aconteça. Eu disse que
não ia ser fácil, mas sabia também que para
rever tudo, segundo a segundo, você precisaria
de tanto tempo quanto foi gasto nas encarnações
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anteriores. O quê, além de ser impossível em
uma só vida, estaria vivendo somente para o
passado; nós temos que viver para o futuro.
Entende?
– Ainda não entendi o remorso.
– Entendeu sim! E tanto que aprendeu que
dessa vez, mesmo sendo verdade, com Raquel,
reagiu da maneira correta, simplesmente a
deixando ir. Viver e deixar viver, ela também
tem seu aprendizado a cumprir. Daquela vez,
mesmo não sendo verdade, mandou decapitar a
mulher.
– Ciúme?
– Sim! Na mais grave de suas formas... e
do seu resultado.
– E aquela mulher decapitada, você, quero
dizer; qual foi o aprendizado dela: Perder a
cabeça?
– Eu brincava com as pessoas, joguei um
jogo e perdi; aprendi que os outros reagem
segundo nossas ações. A desproporção entre
ação e reação muitas das vezes não pode ser
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medida quando no impacto de outras emoções.
Isso sim é um ciclo!
– Nas outras das minhas vidas, você estava
presente?
– Em muitas delas, não sei em quantas,
não sei quantas vezes destruí sua vida também,
no sentido real das palavras; não cortando a
cabeça, embora isso possa ter acontecido em
passado remoto; isso eu não sei! Mas, levando-o
à ruína moral, à baixa estima, explorando
financeiramente, e uma infinidade de motivos
mais.
Fiquei refletindo um pouco, Romilda
entendeu e ficou quieta ao meu lado.
– Achei que seria legal ver o passado.
– Mas não é! E inútil também! Agora que
você sabe o suficiente de como funciona as
coisas é hora de trabalhar.
– Trabalhar?
– Sim, precisamos de sua ajuda com o
Egrégora Ate. Temos pessoas nossas que
precisam de ajuda em um futuro não muito
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distante e vamos prestá-la, mas precisamos de
você.
– O que eu posso fazer?
– Encontre-se com Ate novamente e
descubra tudo que ela sabe. Lembre-se que os
egrégoras não têm pensamentos próprios, usam
os que recebem e pautam sua existência por
eles. Num egrégora os pensamentos são
organizados na forma de uma pirâmide
invertida, os pensamentos mais simples ficam
na parte de baixo, na visível quero dizer, é sua
memória de trabalho. Os mais complexos ficam
na parte de cima, é neles que tem que chegar.
Numa comparação à vida física, respirar, comer,
vestir fica na parte rotineira de nossas ações, o
trabalho de evolução de nosso eu maior fica na
parte superior; na maioria das vezes nem a nós
mesmo é dado conhecê-lo. Felizmente os
egrégoras possuem ações traçadas por completo
pelos pensamentos e sentimentos que recebem,
eles não têm objetivo algum; apenas vivem e
querem continuar existindo, vão fazer de tudo
para isso. Descubra para nós como ele foi
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montado e juntos, nossos eus em físico e astral,
vamos desmontá-lo.
– Vocês vão poder me ajudar?
– Não quando estiver na mente do
egrégora, ali vai estar sozinho. Qual o corpo
humano que possui anticorpos que atacam e
destroem invasores, os egrégoras também
possuem um sistema de defesa que não
permitem pensamentos e sentimentos estranhos.
Você consegue entrar por causa do Tião Doido,
as defesas de Ate não o identificam como um
invasor; elas têm você como parte. Um vírus
atenuado agindo ao contrário, mais ou menos
isso.
– Devo somente colher informações?
– Sim, não reaja ao egrégora por mais
absurda que sejam as colocações e quando
estiver lá afaste qualquer emoção e pensamentos
contrários. Seja apenas um observador, se fizer
assim vai dar tudo certo.
Tantos assuntos novos me fizeram
esquecer por completo os compromissos da vida
física. As mudanças ocorridas forçavam também
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uma mudança nos planos originais, o mês de
férias e muitas outras coisas mais. Tudo isso me
vinha a cabeça quanto Romilda continuou a
falar:
– Seu corpo vai estar aqui, protegido por
mim, por Alfredo e outros de nós; vamos
bloquear as comunicações entre você e ele, não
vai reagir ao que esta acontecendo. É mais
seguro assim!
– Está certo, vou me encontrar com Ate
amanhã à noite, de dia vou ver minha filha. Se
eles retornarem da praia, é lógico.
– Vão retornar sim. O rapaz fez reserva no
hotel para amanhã; à tarde estarão de volta.
Agora vamos dormir, há muito por fazer quando
acordarmos.
Deitamos na mesma cama, na mesma
posição anterior, lado a lado, mas nenhum outro
pensamento senão dormir. Algo me passou pela
cabeça já meio sonolenta:
– Diga-me uma coisa, Romilda, quando
estive aqui em astral, a primeira vez quero dizer,
foi mesmo a primeira vez.
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– Não! Estar consciente no astral é recente
para você, mas já tinha estado comigo aqui
outras vezes, muitas delas, a primeira vez eu o
trouxe mesmo inconsciente; um sonâmbulo
astral... entende? Depois você voltava de
quando em quando, a maioria durante os porres
que tomava; achava até bom aqueles porres,
assim podia vê-lo e estar com você.
“Humm!!!”
Estava sonolento e adormeci evitando
pensar que ela devia gostar mesmo de mim; de
forma alguma queria constrangê-la.
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CAPÍTULO 10
Passei toda a manhã com Romilda
conhecendo o sítio e as cercanias, conheci
fontes, grotas, nascentes, até uma pequena
cachoeira. Ajudei nos tratos de uma pequena
horta que ela mantinha logo atrás da casa e fui
tendo uma aula das propriedades terapêuticas de
cada uma das ervas, verduras e frutas que iam
sendo vistas. Recebi também dicas de preparo
de chás e saladas mistas que seriam provadas
logo depois durante o almoço.
Estranhei o fato de uma propriedade rural
não ter nenhum tipo de animal doméstico,
porém nada disse. As explicações vieram da
própria Romilda quando terminávamos de rodar
por toda a vizinhança:
– Eu sinto apenas não poder ter um
cachorro ou um gato, mesmo algumas galinhas;
coisa difícil em nosso estilo de vida... basta um
corpo para cuidar.
Entendi perfeitamente o que ela queria
dizer, os animais silvestres são providos pela
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própria natureza os demais demandam tratos
pessoais, comentei:
– Exigem envolvimento!
– É isso aí!
Ela pareceu satisfeita que eu entendesse e
compartilhasse sua maneira de pensar sobre o
assunto.
Por volta das duas da tarde peguei o carro
e fui para Guarulhos. Mesmo com minha
insistência Romilda recusou-se a me
acompanhar.
– Não vai ficar bem, vai ser mal
interpretado e ela vai terminar por achar que
estava certa de fazer o que fazia. Vá tranquilo e
volte quando quiser, contanto que esteja aqui
quando for se meter com o Egrégora.
– Volto ainda essa noite, não vejo a hora
de começar o que vocês me deram por trabalho;
quero cooperar.
Quando cheguei ao hotel passava um
pouco das três e minha filha brincava com a
amiga Nádia em um lado do saguão.
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Em outro, Raquel estava conversando com
Sílvia e Rodrigo estava no bar com alguns
hóspedes tomando um drinque.
Minha filha veio correndo até mim
– Papai, papai, fui na praia.
– Que beleza. E aí, tinha muitos fogos?
– Um montão assim, tive que tapar as
orelhas.
Gesticulou com os braços abertos e,
depois, trouxe as duas mãos às orelhas.
Aproximei-me
das
senhoras
e
cumprimentei de maneira cordial avisando que
iria subir ao meu quarto. As duas continuaram a
conversa enquanto Marisa, Nádia e eu
tomávamos o elevador.
Resolvi não contar nada para minha filha
até saber o que de fato a mãe havia dito a ela,
portanto apenas disse que estaria voltando à
fazenda e que ela ficaria com a mãe em São
Paulo ao menos por enquanto.
– Quando você volta?
– Ainda não sei nem o dia certo que vou
viajar, mas venho te ver antes.
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Perguntei se queria ir ao shopping comigo,
pergunta que achei idiota porque ela sempre
queria ir àquele local. Mas desta vez acrescentei
o motivo, iria comprar um celular para ela.
– Um celular só meu, legal. A mamãe da
bronca quando atendo o dela; já tomei muitas.
– Sim! Um celular só seu, assim quando
tocar vai saber que é para você.
– Vou dar bronca também, se ela atender
meu celular. Ela vai ver.
Nádia entrou na conversa:
– Minha mãe também dá bronca quando
mexo no celular dela, fala que as ligações são
pra ela e que eu não tenho que meter o bico. Eu
não sou galinha pra ter bico! Senão eu seria
assim.
Fez com os lábios como se fosse dar um
beijo. Enquanto riamos da graça feita pela
menina, ela continuou:
– Vou falar pro meu pai comprar um pra
mim também.
Enquanto as duas ficaram trocando
ideias sobre o modelo do aparelho usando até
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palavras técnicas: que um modelo não tinha
MP3, outro não tinha FM, outros eram ruins de
sinal e daí por diante; fui colocando umas
roupas numa sacola de viagem, enquanto
pensava nos efeitos da mídia televisiva na
formação das crianças. Achava bom,
amadureciam rápido; embora, confesso isso me
entristecesse um pouco.
– Vamos lá meninas. Marisa vai ter que
pedir para sua mãe para poder ir ao shopping
comigo.
Disse, enquanto pensava que era melhor
ela e eu irmos acostumando à nova situação;
mesmo que ela ainda não soubesse qual.
– Minha amiga pode ir junto?
– Se os pais dela deixarem. Por mim tudo
bem.
Quando o elevador parou no térreo, Marisa
pegou na mão da amiga.
– Deixa que eu falo... ela vai deixar sim
sua boba.
Falou procurando animar a amiga que já
dava sinais de choro com medo da mãe negar.
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As duas mães estavam conversando no
mesmo local quando as meninas chegaram
correndo de mãos dadas.
– Meu pai vai no shop comprar um celular
pra mim, a Nádia pode ir junto?
Era visível que a interrupção não agradou
as mulheres, Sílvia respondeu de pronto:
– Pode sim, avise seu pai.
Raquel não fez qualquer comentário.
Enquanto as garotinhas agora corriam
rumo ao balcão do bar fui me aproximando
também.
Nádia agarrou o braço do pai
– O pai da Marisa vai comprar um celular
pra ela, mamãe me deixou ir junto.
– Arrumou uma pra mim... agora essa aqui
vai querer também.
Rodrigo brincou enquanto olhava para a
filha
– Vamos comprar um pra você, mas não
agora.
A correria agora foi inversa, no rumo das
mães, Nádia foi gritando pelo saguão:
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– O papai vai comprar um pra mim
também.
Por fim consegui pegar nas mãos das
meninas, enquanto tranquilizava as mães que
não pareciam estar nada preocupadas.
– Não vamos demorar, uma hora no
máximo.
Havia taxi disponível, sempre havia, e eu
sempre achava mais cômodo assim, quando era
para locais com facilidade para encontrar esse
meio de transporte na volta.
– Toca pro shop.
Marisa se antecipou ao motorista. Achei
graça.
Não demoramos com as compras e com o
celular numa bolsinha de mão que quis comprar,
estava louca para voltar para o hotel; dessa vez
recusou sorvetes e qualquer outra coisa a que
estava acostumada querer no shopping.
A menina estava radiante querendo chegar
logo para mostrar o telefone para a mãe. Nem
bem o taxi parou na porta do hotel e lá foram as
duas, em alta velocidade. Desta vez não foram
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de mãos dadas, Marisa saiu correndo na frente
gritando para mãe:
– Olha meu celular! Olha meu celular!
Desta vez os três ocupavam uma mesa do
bar, bebiam cerveja e o papo parecia alegre. As
meninas em pé, uma de cada lado de Raquel,
comentavam sobre o celular, que era um prépago da operadora Vivo e que a vendedora disse
isso e aquilo.
– Vou subir e tomar um banho.
Apenas Rodrigo pareceu prestar atenção
– Tá certo, vou estar aqui... se quiser
conversar, tomar uma cerva geladinha.
Quando desci me aproximei de Raquel e
Sílvia que permaneciam na mesa, Rodrigo
estava novamente encostado no balcão.
A mãe explicava à filha como funcionava
o celular e comentou sobre o presente
– É muito bonito, já agradeceu seu pai?
Disse à menina enquanto o celular era
praticamente arrancado de suas mãos por
Marisa.
– Eu já disse que sei como é!
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Enquanto Marisa respondia um rápido
obrigado, a mãe perguntou se eu ia sair
novamente.
– Sim, volto amanhã ou depois. E embora
eu tenha decidido antecipar minha volta para o
Pará não sei o dia certo. Devo viajar ainda esta
semana, mas eu aviso. Até mais Silvia, vou me
despedir do Rodrigo.
– Até mais.
– Até mais.
As duas responderam quase ao mesmo
tempo, enquanto eu me dirigia ao balcão do bar.
– E aí Rodrigo, cerva gelada?
– Geladérrima! E você como está? Silvia
me falou que Raquel e você tiveram um
pequeno desentendimento. Espero que nada
sério.
– Coisas da vida.
Respondi simplesmente e acrescentei que
estava com pressa para um encontro de
negócios. Na portaria pedi que trouxessem meu
carro, queria voltar logo ao sítio, a Romilda e ao
trabalho.
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A viagem de volta não deve ter demorado
mais do que quando vim, mas pareceu uma
eternidade. Cheguei por volta da seis da tarde e
o sol já estava se pondo.
Como sempre, Romilda me esperava
próxima à entrada da casa, continuava vestindo
a mesma túnica branca ou outra igual. Dessa vez
trazia nas mãos um maço de algumas ervas, das
quais pude identificar somente o alecrim.
– Fico contente que tenha voltado!
– Por que, achou que eu não voltaria mais.
– Não, nada disso, mas Alfredo esteve
aqui, ele também está contente por ter aceitado
o trabalho; volta mais a noite para ajudar na
proteção.
Durante o jantar, uma combinação de
verduras e frutas, muitas delas silvestres e das
quais ainda não tinha decorado o nome,
Romilda
aproveitou
para
fazer
suas
recomendações quanto ao caso do Egrégora.
– Vá a Akakor antes, recarregue suas
energias, vai precisar delas.
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– Pode deixar, estava mesmo pensando em
fazer isso.
Fomos deitar por volta da meia-noite,
Romilda e eu, qual a vez passada, na mesma
cama. As três em ponto, na forma como havia
programado fazer, recobrei a consciência em
Akakor.
Deitei bem no meio focando um ponto
imaginário no centro da abóbada, fiquei assim
por alguns instantes; relaxado.
Após alguns minutos nos quais procurei
manter uma ausência total de pensamentos e
livre de qualquer tipo de emoção, decidi que era
hora de enfrentar o problema Ate.
Por instantes veio a minha mente as
palavras de um médico que conheci “Eu presto
atenção no relato do paciente, procuro filtrálos, extraindo deles os verdadeiros sintomas.
Esses sim, isentos de todas as emoções e do
achismo é que me são de alguma valia.”
Recordei ainda do conselho que ele me
deu e que passei a empregar no mundo dos
negócios com grande sucesso. “O médico não
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deve fazer seus os problemas do paciente.
Adoecer junto não vai resolver nada.”
No mundo empresarial apenas troquei
médico por empresário, paciente por cliente e
adoecer por falir; ficando: “O empresário não
deve fazer seus os problemas de seu cliente.
Falir junto não vai resolver nada.”
Terminei por pautar minha linha de ação
“Não devo fazer meus os pensamentos do
egrégora. Pensar e me emocionar junto com ele
não vai resolver nada.” Concluí que a
adaptação sofria uma agravante no caso
concreto: “Meus pensamentos e emoções nesse
sentido vão fortalecer Ate ainda mais.”
Em desprezível contagem de tempo estava
no quarto que conheci nas vezes passadas. Não
podia ver Ate, mas tinha certeza que estava ali,
todo o ambiente estava impregnado de sua
presença. Podia sentir a força dos pensamentos
voltados ao ódio e à vingança brotando de todos
os lados e forçando às conhecidas emoções a
que levam. Sabia que de nada adiantava gerar
pensamentos opostos, eu jamais os teria em
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força suficiente para neutralizar os contrários.
Iria ouvi-los meramente como opiniões, sem me
deixar influenciar.
“Quem é vivo sempre aparece!” Ate
tomou forma sobre a cama, e que forma, adotou
novamente a aparência de Sílvia, bem
maquiada, sombra prateada ao redor dos olhos,
cabelos bem tratados, lisos ao extremo e mais
loiros do que nunca, dessa vez não se preocupou
em cobrir o corpo, nem mesmo com alguma
coisa transparente; apenas brincos grandes e
prateados e sapatos de saltos longos na mesma
cor. Pelos do púbis depilado à brasileira. Voz
insinuante, libertina até.
Com muito custo eu consegui desprender
meus pensamentos da visão provocativa, dando
a ela o valor merecido; o de uma miragem.
Ate reagiu à indiferença em tom mais
provocativo ainda, lentamente esticava uma e
depois outra perna até formarem 90° com o
corpo, encolhendo-as em seguida, uma a uma,
dobrando-as até tocarem as nádegas. Levantou o
corpo mantendo as pernas ligeiramente abertas e
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os joelhos apoiados na cama, pés para os lados
formando um “W” virado para minha posição.
Esticou os braços trazendo suavemente as mãos
aos seios que passou a apalpar; analisava minha
total ausência de expressão corporal; sequer o
semblante movia. Esticou novamente o corpo
rolando-o até ficar totalmente debruçada sobre a
cama, encolheu as pernas e com o apoio das
mãos levantou o corpo até a posição de gatinhar;
dobrou os braços mantendo o apoio nos
cotovelos e baixou a cabeça até encostá-la no
colchão, levantando ainda mais os quadris.
Olhava-me o tempo todo, ora diretamente, ora
com o canto dos olhos; parecia não entender
minha falta de reação e a ausência total de
qualquer emoção. Passou a demonstrar nítida
irritação quando adotou posições menos sutis.
Jogou o corpo para um dos lados, rolou
ligeiramente apoiando novamente as costas na
cama, as pernas foram esticadas e abertas ao
máximo até que as mãos puderam tocar as
pontas dos pés formando um triangulo quase
perfeito; escancarada. Mantendo seguro os pés e

276

fechando um pouco as pernas trouxe-as até a
posição de um V travado por trás. Em seguida,
sentou na posição de lótus e me encarou “O que
esta havendo com você, por que veio então?”
“Vim conversar!”
De um salto pulou fora da cama e adotou a
imagem da Ate que conheci, quase o oposto da
anterior. Séria, esbravejou: “Conversar? Vá
conversar com sua mãe!” Parecia furiosa.
Estava no caminho errado, Ate não iria
conversar, contar talvez. Recordei um artigo que
havia lido sobre perguntas fechadas e perguntas
abertas; as primeiras eram sempre respondidas
com um sim ou um não, as segundas davam
espaço para explanações. “Em vez de perguntar
de quanto foi o jogo, perguntaria como foi o
jogo.”
“O que é ódio, Ate?”
“Como assim o que é? Não sei, nunca
odiei ninguém!”
Imediatamente lembrei-me da pergunta
sobre o que é a eletricidade, cujas respostas são
geralmente o que ela faz: acende luz e gira

277

motores; mas não o que ela é. Ninguém sabe,
compreendi que Ate também não saberia aquela
resposta.
Mudei o estilo da pergunta, mas começaria
de leve: “Tem alguma coisa sobre ódio?” Fiquei
atento à fisionomia dela.
A pergunta deu certo, Ate começou:
“Odeio essa zinha, é insuportável!”
“Quero que a mãe dessa menina vá para o
inferno!”
“Meu marido gosta mais da filha que tem
com a outra, ainda deve gostar dela; quero que
as duas morram!”
“Aquela desgraçada roubou meu marido e
ainda quer botar pose, tomara que a vida deles
seja um inferno!”
“Odeio essa mulher, minha mãe é muito
mais legal!”
Notei que Ate englobava os sentimentos
de raiva, rancor e ódio e pensei que talvez os
separasse em diferentes graus apenas com
relação à quantidade recebida, um sistema de
valoração que ainda não entendia.
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Ate me fitou rindo enquanto olhava meu ar
pensativo
“Quer mais?”.
“Quero, mas desta vez alguma coisa sobre
vingança?”
Ate não se fez de rogada, imediatamente
soltou o verbo:
“Ele me bateu, mas quando ele sair eu
enfio a mão na cara da filha dele!”
“Ela se acha gostosa, mas basta eu estalar
um dedo e ele vai outra vez para a cama
comigo!”
“Esse filho da puta fica jogando charme
para a ex-mulher, vai ver só vou dar para o
primeiro amigo dele que me cantar ou até pro
pai dele; vai ver só!”
“Não vou deixar a menina ir hoje, invento
qualquer coisa, quem mandou casar com aquela
praga!”
“Vou dar um jeito de atrasar o pagamento
da pensão, ela vai ter que entrar na linha!”
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Ate parecia viver o personagem das falas,
estas carreavam toda emoção que fora imposta
pelas pessoas que as haviam dito.
“A atriz que todo produtor de cinema
procura!”
Sua expressão mudava a cada uma delas,
franzia a testa, fazia ar de superioridade,
impunha conotação de deboche; até uma
fisionomia maquiavélica, me deu a impressão.
Tinha que mantê-la falando.
“Pareceram-me bem poucas pessoas
envolvidas, você não pode ser tão simples
assim, existem outros ou outras.”
Ate me buscou de cima em baixo, sem
entender o que eu pretendia, por fim voltou a
falar:
“Outros, lógico que tenho outros. Quer
ver?”
Sem que eu precisasse responder, Ate
continuou:
“Acabou a paz daqui, eles deviam morar
numa favela!”
“Dia de visita, o inferno vai começar!”
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“Lá vem putaria de novo!”
“Em apenas um dia perto desse casal se
aprende mais palavrões que em um mês na
zona!”
“Tomara que se matem!”
“Morram logo e nos deixem em paz!”
“Devolve essa mulher para o puteiro, de
onde ela nunca devia ter saído.”
“Tem muito mais, não vai querer que eu
fique repetindo tudo, vamos ficar muito tempo
aqui.” Ate ficou apenas me olhando, parecia
buscar meus pensamentos que desde o inicio da
conversa estavam bloqueados a ela. Não devia
entender como, mas nada disse. Ficou calada.
Eu não tinha nenhuma conclusão formada,
entretanto, uma coisa era certa, da primeira vez
Ate expunha coisas que aconteceram num
passado distante e que envolvia apenas um
pequeno grupo de pessoas relacionadas entre si.
Na segunda, embora ainda se referisse a um
passado não muito próximo o círculo era de
pessoas sem relacionamento direito com as
primeiras.
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Tentei organizar minhas idéias, imaginei o
primeiro grupo de pessoas dentro de um
pequeno círculo e as outras dentro de um círculo
rodeando o primeiro. Duas perguntas nasceram
“O que teria no centro e se haveriam outros
círculos depois daqueles.” Não queria
retroceder e por essa razão decidi tocar avante
“Ainda me parece um grupo pequeno, você tem
mais alguma coisa?”
“Se eu tenho mais, parece piada, ainda
nem comecei!”
Fiquei outra vez quieto esperando que ela
prosseguisse. E o fez rapidamente.
“Acabaram com o prédio. Quem vai pagar
meu prejuízo? Esses merdas deviam apodrecer
na cadeia!”
“Nossa rua virou um inferno, esses
bandidos deviam ficar presos o resto da vida!”
“Aconteceu em nosso bairro, nós temos
que tomar uma providência; vamos linchar os
dois!”
Ate me olhou como se perguntando se
bastava, olhei também para ela, fiz um sinal
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com uma das mãos enquanto apenas dizia:
“Prossiga, estou ouvindo!”
Ela se preparava para continuar quando
um estrondo pareceu vibrar todo o meu corpo
astral e me vi interiorizado e acordado, Romilda
também tinha acabado de acordar.
– O que aconteceu?
– Que foi isso?
Falamos praticamente ao mesmo tempo.
Romilda respondeu primeiro:
– Não sei, ouvi um barulho forte, alguma
coisa grande caindo.
– Comigo aconteceu a mesma coisa, pode
ter sido uma árvore, está ventando muito.
Procurei tranquilizá-la, já tinha visto
muitas arvores caindo lá na Amazônia.
– Seja o que for já passou.
Demos uma volta pela casa do lado interno
e externo e constatamos que estava tudo na
perfeita ordem, o que tivesse feito aquele
barulho não havia causado danos por ali.
– Amanhã a gente vê o que foi isso.
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Romilda e eu sabíamos que todo e
qualquer acontecimento estranho próximo ao
corpo físico pode provocar a interiorização do
fantasma e por essa razão não ficamos abalados
pelo fato.
Senti que fosse exatamente naquela hora
quando eu estava fazendo progressos com o
Egrégora. Fiz um rápido resumo do que havia
conseguido e ficamos de voltar ao assunto
quando o dia amanhecesse. Ela me explicou que
nossos amigos estiveram o tempo todo presentes
e que agora deviam ter ido embora.
Fomos deitar novamente e Romilda
adormeceu antes, eu continuei com os
pensamentos meio perdidos, não queria pensar
em Ate, nem em Raquel, muito menos no que
seria de minha filha daqui para frente; enfim,
adoraria voltar ao nada onde já estive presente
ou fazer alguma coisa que terminasse com os
pensamentos que teimavam em voltar.
Exatamente nessa hora, confuso e
praticamente exausto de pensar, senti um dos
braços de Romilda passando por cima do meu
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peito até se apoiar do outro lado. O corpo dela
veio em seguida se apoiando por completo em
cima de mim; senti os seios duros pressionarem
meu peito e a respiração ofegante rente ao rosto.
Quando levei as mãos ao corpo dela foi com a
simples intenção de carinhosamente colocá-la
novamente na posição anterior, calculei que
estivesse dormindo e possivelmente sonhando.
Porém, ao posicionar uma das mãos por baixo
do ombro e a outra na altura dos quadris,
percebi com toda certeza que ela nada usava por
baixo da túnica; nem em cima e nem embaixo.
Isso mudava tudo, ao menos no tocante à minha
força de vontade para repeli-la.
– Respeite sua vontade, eu estou
respeitando a minha!
Eu nem precisei esperar que ela terminasse
o que estava dizendo e também não sei se
entendi direito. Fazia mais de 60 dias que a
única coisa parecida com mulher foi Ate, Sílvia
virtual, melhor dizendo. Entreguei-me ao sexo,
ao amor, e a tudo o mais que passava por minha
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cabeça naquela hora, mesmo sem poder precisar
o quê.
Por quanto tempo não sei, também não sei
se foi antes ou depois de adormecer exausto;
morto de cansaço físico mesmo. Ora ela parecia
uma donzela da corte e ora uma camponesa;
algumas vezes a própria Romilda. Um alemão e
até outros homens; depois, uma mineirinha
fogosa e cheia de dengo.
Quando acordei o sol estava nascendo e as
loucuras da madrugada voltaram a me
confundir, num misto de sonho e realidade. Não
por transar com Romilda; ela bastante atraente e
eu de puritano não tinha nada. O mix feminino e
masculino, num perfeito bacanal a dois era de
fato o motivo da confusão formada em minha
cabeça. “Loucura!” Foi a única expressão que
encontrei para resumir o assunto antes de
adormecer novamente.
Quando de fato acordei estava sozinho na
cama e o cheiro de café tomava todo o
ambiente. Tomei uma ducha gelada, vesti uma
bermuda e sem camisa me dirigi à cozinha.
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– Bom dia ou boa tarde.
Falei meio sem graça.
– Bom dia ainda; ainda não almoçamos,
mas deve passar do meio-dia.
Respondeu Romilda com a mesma
naturalidade de sempre. O que me deixou
confuso, se tudo tinha mesmo acontecido ou
apenas foi parte de um sonho quase real. Um
sonho meio lúcido, porque pelo menos eu não
sabia que estava sonhando.
Deixei o assunto de lado e resolvi agir o
mais natural possível também.
Romilda me entregou uma xícara de café,
comentando que foi mesmo uma árvore que
havia caído na madrugada a uns trinta metros
dali. Em seguida me perguntou sobre os
progressos com o Egrégora.
– Existe um relacionamento familiar muito
tumultuado, um comportamento reprovável e
rotineiro de algumas pessoas dessa família que
passou a atrapalhar vizinhos. Mas existiu algum
fato que repercutiu pesado no condomínio, na
rua e no bairro onde moram; pelo que pude
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captar. Ate ia prosseguir com suas colocações
quando eu acordei, creio que vamos ter que
esperar mais um pouco para ter alguma coisa
certa. – Resumi.
– Fez um ótimo trabalho até aqui e suas
conclusões estão mais que corretas. Porém, esse
egrégora é muito forte, foi formado de forças
vindas de muitas partes; até do Tião Doido, lá
do Pará. Mas te aconselho a dar um tempo com
Ate, Alfredo ligou e me disse que o Egrégora
quase rompeu a barreira que foi formada por
eles à volta do seu corpo. Quer que só retome o
enfrentamento quando estiver lá na sua fazenda,
acha mais seguro assim. Quando pretende ir?
– Pra te dizer a verdade não tem mais nada
me prendendo aqui, com Raquel o acordo verbal
está feito e a formalização fica por conta de
advogados. Posso ir embora a qualquer tempo,
até amanhã mesmo.
– Outra coisa, Alfredo quer alguém do
nosso grupo ao seu lado; em físico, quero dizer.
Quer que eu vá com você, aceita uma hóspede
por uns tempos?
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– Será um enorme prazer, quando
partimos?
– Quando quiser, eu estou sempre pronta.
Estava empolgado com a ideia de ter
companhia, não queria ficar sozinho naquela
fase, sabia que a falta de Raquel ia bater de vez
em quando; afinal foram longos anos juntos.
– Vou ver minha filha hoje e podemos
partir amanhã, se você estiver de acordo?
Romilda fez um ar de pensativa, daqueles
quando se tem algo a dizer, mas não sabe se
deve, por fim prosseguiu:
– Tudo bem, só mais uma coisa, Ate está
usando seu desejo para com Sílvia para tentar
dominá-lo; vai ter que resolver isso antes de
partirmos.
– E como faço isso, pode me dizer?
– Quando você esta com sede o que faz?
– Bebo água, mas o que isso tem a ver?
– E o que acontece com a sede?
– Acaba!
– Entendeu?
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Romilda me olhou com ar de malícia e
continuou:
– Vá até o hotel, eu cuido de afastar
Rodrigo, sua ex-mulher e filha não vão estar no
hotel, ela e a amiga marcaram de encontrar os
rapazes no centro de São Paulo. O caminho vai
estar livre, pode crer! Alguma pergunta?
– Como você sabe de tudo isso, como sabe
que Sílvia está na minha e como vai fazer para
tirar Rodrigo de lá; só isso.
– Sílvia fala muito por celular com uma
amiga e quando esta sozinha costuma pensar em
voz alta, quando se masturba também,
normalmente você é o prato do dia; isso tem
formado um vínculo entre você, ela e Ate. Um
dos nossos tem acompanhado todos os passos
dela e quanto a Rodrigo, deixa comigo, vou
sugestioná-lo para ir ao shopping comprar um
celular para a filha; é fácil.
– Parece que você pensou em tudo, vou
me preparar para partir.
Voltei ao quarto e enquanto me arrumava
notei que estava dando muita atenção aos
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detalhes, barba cortada bem rente, perfume,
tênis, camiseta, o melhor jeans; não pude negar
que a ideia me agradava. Quando parti para a
cidade Romilda não pode evitar o comentário.
– Deu um trato mesmo! Tá chique nos
úrtimo!
Brincou.
Um sorriso e um aceno de mão bastaram;
não havia nada a dizer mesmo.
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CAPÍTULO 11
Minha chegada ao hotel foi por volta do
três da tarde e exatamente da maneira que
Romilda havia dito Rodrigo não estava no hotel,
tinha ido ao shopping comprar o celular para a
filha, que como era de se esperar havia ido com
ele; almoçariam por lá e depois iriam assistir a
um filme infantil. Minha mulher e filha também
haviam saído e só retornariam à noitinha.
Todas essas informações me foram
rapidamente dadas por Sílvia que estava no
saguão, sentada em uma das poltronas,
folheando uma revista de moda.
O papo logo tomou o rumo da separação,
Sílvia estava a par de todos os detalhes, a
questão do adultério inclusive.
– Você tá sendo muito radial! Careta!
Frase
e
palavra que
resumiram
rapidamente sua opinião.
– Se ela queria continuar levando a vida
que tinha antes, um homem hoje, outro amanhã,
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não devia ter se envolvido comigo. Sempre
deixei isso claro pra ela.
– Foi uma escapadinha, uma veizinha só!
Sílvia procurou minimizar o acontecido.
– Você sabe que não foi assim e também
não importa, uma ou mil vezes, prá mim tanto
faz. É uma questão de quebra de confiança; ela
que fique com esse cara agora, ou o outro, ou
outros se preferir, isso não me importa mais.
– Deixa pra lá. E você, o que pretende
fazer da vida?
– Não vai mudar nada, a fazenda, ajudar
criar a filha, tentar conservar a amizade com
Raquel; é isso.
– Quando volta pro Pará?
– Fecho a conta hoje aqui no hotel, devo
viajar amanhã, ainda não sei; não comprei as
passagens ainda.
– As passagens?
– Maneira de falar, só isso!
– Não me importa, pior prá Raquel,
melhor para as mulheres em geral. E eu sou
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mulher, o que posso fazer. Vamos subir... eu te
ajudo arrumar as malas.
Olhou maliciosamente provocativa e
continuou:
– Amiga é pra essas coisas, já que sua
mulher, quer dizer ex não está presente pra
essas coisas e outras cositas mas; amiga que é
amiga de verdade... deve se prontificar.
Subimos?
– Arrumar as malas? Tá certo... vamos
então.
Sílvia veio praticamente se esfregando
enquanto o elevador subia os dez andares, não
dava a mínima para se houvesse câmera ou não.
Não era mulher de rodeios e eu nem pretendia
que fosse, não era hora de lição de moral; não
agora. “Se tiver que ser pudica que comece
amanhã.” Pensei.
No quarto, o show strep estava ainda
melhor coreografado que o de Ate, provável
pelo maior número de apresentações da original.
Dessa forma foi desnecessário deixá-la chegar
até a parte vulgar do show, uma vez que isso
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poderia levá-la à irritação. O sexo rolou de todas
as posições possíveis e imaginárias, algumas das
quais nem sabia existir.
Quando descemos, por volta das cinco da
tarde, malas na mão, conta fechada e paga, para
mim parecia ter encerrado um capítulo da minha
vida; curto, mas objetivo. Bom! Mas que não
voltaria a acontecer, não com ela; isso eu tinha
certeza. Estava livre.
– Me liga?
Sílvia entregou o número anotado entre as
marcas de lábios deixadas pelo batom.
– Por favor, diga a minha filha que antes
de embarcar passo para me despedir dela.
– Tá certo, venha com um tempinho extra.
Na estrada, o papel escrito e
marcado foi jogado pela janela junto com a
bituca de um cigarro. O passado ficava para trás,
daí para frente só mulheres silvestres.
“Basta um corpo para cuidar!”
Mesmo tendo pedido para Sílvia transmitir
o recado, liguei para minha filha, não tinha me
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tocado que a menina provavelmente aguardava
uma ligação.
– Alouuu.
– Oi filha é o papai, passei no hotel e você
não estava, volto amanhã. Tá tudo bem com
você?
– Tá sim! Estou aqui na casa de um amigo
da mamãe, quer que eu a chame?
– Não, não é necessário, liguei para falar
com você mesmo. Vejo você amanhã. Beijos.
– Beijo.
Quando cheguei ao sítio Romilda já estava
com as malas prontas, lembrou que por lema ela
nunca se preocupava com o que deixava para
trás.
– Só existe vida no futuro!
Esse foi o resumo de seu estilo de vida e
meu único objetivo dali para frente.
Consegui comprar as passagens para o dia
seguinte em um voo da TAM que saía às
21h20min. Isso me deixava tempo de sobra para
passar no hotel e se despedir de minha filha.
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Sem nenhum trabalho programado
Romilda e eu combinamos de visitar Akakor;
uma viagem científica, de pesquisa, como ela
gostava de dizer.
Ela me confidenciou que tinha quase
certeza de que a Lança do Destino estava
escondida naquele local e que tudo se resumia
em achar onde.
Eu sabia que, segundo a tradição da Igreja
Católica, essa foi a arma usada pelo centurião
romano Longinus para perfurar o lado de Jesus
Cristo durante a crucificação. Porém, todo meu
conhecimento ia até ai. Jamais poderia pensar
em uma ligação de Akakor com o famoso
instrumento sacro.
– Sabe alguma coisa sobre ela?
– Só o que é!
Tínhamos bastante tempo e por isso ela
resolveu me dar algumas explicações sobre o
que a levava a pensar daquela maneira, começou
seu relato de trás para frente, dizendo que ao
contrário do que muitos pensam os Estados
Unidos da América não resgataram a lança
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verdadeira e sim uma réplica quase perfeita que
Hitler havia mandado fundir, obedecendo aos
mínimos detalhes da original e que essa foi a
entregue à Áustria depois da segunda guerra
mundial.
– Os EUA sabiam que não se tratava da
relíquia original, nenhum governante em sã
consciência entregaria tal fonte de poder a
outro; por mais amigo que fosse.
Começou por citar os poderes creditados à
Lança do Destino:
– Poderes ilimitados e invencibilidade;
quem a possuísse se tornaria o Senhor do
Mundo.
E que ela esteve na posse de 45
imperadores, além de outros notórios
conquistadores, citou alguns:
– Carlos Magno, Otto O Grande,
Theodosius, Alarico o rei visigodo que saqueou
Roma, o General Charles Martel, Frederick
Barbarossa, Napoleão Bonaparte, Kaiser
Wilherlm, os Hapsburgs da Áustria, e o que
mais nos interessa no momento: Hitler.
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Continuou expondo o interesse de Hitler
por relíquias sacras às quais se atribuíam
poderes e a origem desse interesse:
– No caso especial da Lança Sagrada,
Hitler não foi influenciado somente por seus
financistas maçônicos, o foi também pelo
compositor Richard Wagner, dos nacionalistas,
o preferido do Führer e, principalmente, por
Heinrich Himmler, membro da Gestapo,
profundo estudioso das Ciências Ocultas e seu
grande Mestre Espiritual.
Explicou que em muitas ocasiões Hitler
havia se manifestado sobre a relíquia e que por
diversas vezes visitou o museu onde esteve
guardada na Áustria; e que ele era Austríaco.
Até ali, tudo que eu sabia de antemão era
que Hitler era Austríaco, o restante era novidade
e eu ouvia com atenção.
Romilda continuou dizendo que diversas
vezes Hitler se pronunciou por escrito sobre o
assunto, pareceu-me que havia decorado cada
palavra; e talvez o tivesse mesmo.
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Expos que o jovem Hitler ficava tempo
olhando o artefato sagrado e que terminou por
escrever:
– Eu percebi de imediato que este era um
momento importante em minha vida... Fiquei lá,
silenciosamente, contemplando-a por vários
minutos alheio a tudo ao meu redor. Ela me
pareceu conter um significado secreto e
profundo que fugiu a minha compreensão, um
significado que senti em meu íntimo que ainda
não poderia fazê-lo vir a tona de meu
inconsciente... Senti como se eu próprio a
tivesse segurado em minhas mãos há alguns
séculos atrás e que eu próprio uma vez a
reclamei como meu talismã do poder e mantive
o destino do mundo em minhas mãos. Que
espécie de loucura era essa que invadia a minha
mente e crescia como um tumor em meu peito?
Eu tinha certeza que repetia palavra por
palavra as declarações do nazista e que até a
entonação dada a uma das frases era
emprestada.
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Romilda mencionou que o fascínio de
Hitler pela Lança de Longino foi relatado em
1912 por um amigo que o acompanhou em uma
dessas visitas.
– O Doutor Walter Stein, disse: Naquela
ocasião em que primeiro ficávamos de um lado
para outro na frente da Lança do Destino, me
pareceu que Hitler se encontrava num transe tão
profundo que passava por algum tipo de catarse
e um total eclipse de seu subconsciente.
Posteriormente, numa entrevista à imprensa, o
próprio Hitler revelou: Vaguei como um
sonâmbulo por onde a Providência me
conduziu.
Romilda me perguntou se eu conseguia
compreender o fascínio que a Lança Sagrada
exercia sobre Hitler.
– Sim! Hitler estava preso ao objeto!
– Correto, tanto que foi sua primeira
apreensão quando conquistou a Áustria. Ele
nunca deixaria que caísse em outras mãos;
inimigas ou não!
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Nesse ponto eu concordava com ela em
gênero e número, mas pelo jeito ainda tinha
mais, gesticulou com a mão para que eu
prestasse atenção:
– Tem que saber mais uma coisa: antes de
se tornar um objeto de culto do nazismo, já o era
de uma seita oculta voltada para rituais mágicos,
com o uso de objetos e simbolismos antigos das
civilizações perdidas.
Explicou-me que a base nazista da
Antártida, um dos pontos de concentração de
energia do planeta, era de conhecimento dos
aliados e que aí entrava Akakor e a procura do
Portal. Mas que antes eu devia saber algumas
coisas sobre a preocupação nazista com bens
muito menos valiosos; ao menos no entender de
Hitler.
– Dois anos antes do fim da guerra os
dirigentes nazistas já sabiam que a derrota era
inevitável e procuraram transportar para lugar
seguro os tesouros acumulados obtidos com os
saques em diversos países. Apenas as reservas
nazistas somavam cem toneladas de ouro e mais
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de mil sacos de marcos em notas, quantidade
suficiente para lotar treze vagões de carga. Isso
tudo sem contar dinheiro inglês, norueguês,
turco, espanhol e português; além de caixas
cheias de diamantes, pérolas e outras pedras
preciosas roubadas às vítimas dos campos de
concentração. Isso sem contar quatrocentas
toneladas de valiosas obras de arte da mais
diversa procedência.
Não pude me conter:
– Se Hitler se preocupou com uns
quadrinhos pintados por sei lá quem, qual não
seria sua preocupação com a Lança Sagrada?
– Uma escolta de dois mil soldados,
submarinos e navios, responde a sua pergunta?
– Akakor!
Respondi com acerto.
Romilda me falou que bastava de relatos
motivadores e que se eu não estivesse
convencido não haveria mais nada que o fizesse.
Chegamos à conclusão que ainda era cedo
para irmos dormir e por essa razão ela se
prontificou a falar um pouco sobre egrégoras.
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– Vamos lá, se eu estivesse com sono, esse
seria um bom motivo para despertar.
– Sim, vamos lá, vamos começar pela Lei
da Causa e Efeito, também conhecida como Lei
do Carma; ela estabelece que tudo que é lançado
no Universo retorna, cedo ou tarde, ao
expedidor. Em outras palavras, tudo que
semeamos iremos colher. A energia gerada e
irradiada, seja boa ou má, conhece seu gerador e
a ele retorna enriquecida por energias
semelhantes que encontra em seu trajeto. É por
isto que se diz: quem semeia vento colhe
tempestade. É o que acontece com nossos
pensamentos e nossas emoções.
Eu ia falar alguma coisa quando Romilda
fez um gesto de silêncio com o dedo indicador e
continuou:
– Tenha sempre em sua mente este
pensamento: Eu Sou uma coluna de Fogo
Violeta, um foco de luz da energia cósmica que
consome tudo o que é negativo. E, com isso em
mente, vá e enfrente o Egrégora; vai vencê-lo,
vai ver!
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Romilda me parecia em transe quando
falava sobre estes assuntos e por esta razão
resolvi não mais interrompê-la.
– O Egrégora não vai mentir, a mentira
vem daqueles que geraram os pensamentos que
ele toma como seus, mas sempre que se deparar
com a mentira, no físico ou astral, pronuncie as
palavras que vou te dizer e a mentira será
traduzida para a verdade no percurso por ela
percorrida até seus ouvidos. Eleve seus
pensamentos à amada Pallas Athena, deusa da
verdade, e seu raio da Verdade Divina, o Quinto
Raio, o raio verde da verdade. Visualize a
pessoa envolta em uma luz verde limão e diga:
Amada Pallas Athena, Deusa da Verdade
Divina, Exponha a Verdade, Exponha a
Verdade, Exponha a Verdade; Exponha a
Mentira; Exponha a Mentira, Exponha a
Mentira. Mostre-me tudo o que preciso saber
em nome do meu EU Superior e da minha
amada Presença de Deus, EU SOU A
VERDADE, EU SOU A VERDADE, EU SOU
A VERDADE manifestada aqui e agora. Amém,
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Amém, Amém. Mantenha a visualização do
verde sobre a pessoa enquanto conversa e olhe
sempre para o terceiro olho, entre as
sobrancelhas mantendo o tempo todo o
pensamento: Pallas Athenas Exponha a
Verdade, Exponha a Verdade, Exponha a
Verdade, Exponha a Mentira, Exponha a
Mentira, Exponha a Mentira.
Todas as palavras ditas por ela foram
praticamente impressas em meu cérebro, podia
repetir cada uma usando a mesma entonação de
voz.
– Você verá a força da verdade em ação.
Romilda pareceu sair de um transe, me
olhou por um instante e completou:
– Creio que chega por hoje, ainda temos
muito que fazer essa noite.
– Antes me diga uma coisa, você falou em
Quinto Raio, mas falou em Deusa Pallas
Athena, isso soa como Mitologia Grega!
– E é! Hodiernamente vinculamos o nome
Mestre Ascensionado, no caso Hilarion, ao
mesmo Quinto Raio; o Raio Verde da Verdade.
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As energias cósmicas se agruparam de acordo
com suas singularidades, formando cores, às
quais denominamos Raios. Essas forças existem
desde a formação do universo, não é uma
invenção do nosso tempo; são grandes
inteligências
às
quais
empregamos
características humanas por causa da
degeneração de nossas faculdades espirituais, da
nossa visão interna, e da nossa tendência para a
idolatria; de nossa necessidade de personificar o
invisível! Nós não as vemos, embora possível,
mas as sentimos; e qual a eletricidade ou o
magnetismo
que
também
não
vemos
precisávamos dar um nome a elas para
identificá-las, qualificá-las e entendê-las.
O assunto terminou por ali e fomos deitar
como de costume.
Chegamos juntos a Akakor e juntos
permanecemos por alguns minutos em silêncio
no centro da abóbada.
Romilda queria me mostrar outros lugares
iguais aquele e durante algum tempo vagamos
de um a outro, todos menores, mas com a
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mesma perfeição de entalhe. Porém, todos
vazios, sem sinais ou marcas de nenhuma
espécie. Uma civilização porventura existente
ali simplesmente desapareceu sem deixar
vestígios. O resultado foi o mesmo quando
exploramos uma infinidade de tuneis; nada.
Chegou certa hora que ela me falou que
iria voltar para o sítio. Não sei se a intenção era
que eu fosse junto para os prazeres da carne, se
foi não deu certo, resolvi que ficaria mais um
pouco. Ela se despediu e partiu.
Voltei para o interior da caverna maior e
fiquei em pé bem no centro da cúpula.
Conservei aquela posição por instantes.
Resolvi subir à superfície, desta vez na
vertical, em linha reta até o topo. Quinhentos
metros de granito puro, metros e metros de
rocha vulcânica, areia, argila, raízes profundas e
o início de uma raiz pivotante que foi se
alargando, continuei subindo lentamente,
pretendia passar por todo o tronco e sair na copa
daquela árvore. De súbito a velocidade
aumentou infinitas vezes até eu ser praticamente
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expelido no espaço aberto bem acima da
floresta; senti-me um homem-bala, daqueles que
são cuspidos pelo canhão.
Olhando para baixo a floresta parecia
apenas um borrão verde, sem que se pudesse
distinguir o formato das árvores que a
compunha.
“Tem coisa errada?” Foi minha
exclamação. Não era veterano em viagem astral,
mas aquilo fugia a tudo que eu já tinha ouvido.
Também havia tantas coisas que eu
desconhecia, rotulei aquela apenas como mais
uma “Como velocidade de cruzeiro nunca vi
maior!” Sempre usava termos da aviação para
entender as velocidades astrais.
Resolvi descer novamente, a copa das
árvores começaram a se tornar nítidas e uma
delas se sobressaia às outras. Tomei aquela
como ponto de referência.
Ao lado do tronco tinha certeza que aquela
era a árvore, exatamente na vertical do centro da
cúpula. Identifiquei como sendo um Angelim
Vermelho devia passar de 50 metros de altura,
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enormes sapopemba o ladeavam dando-lhe a
firmeza necessária para manter-se em pé. Era
oco no meio “Quase todo Angelim grosso é!”
Comentei sem achar novidade alguma na
descoberta.
Estava para desistir ao menos por hora e
voltar para o sítio quando a imagem do capacete
alemão veio à mente.
Ao mesmo tempo, troncos de árvores meio
apodrecidos pelo tempo, com sua superfície
abaulada povoaram minha mente. Lembrei o
processo de deterioração das árvores mortas,
qual em um filme em avanço rápido, primeiro
caia as folhas, depois os galhos, em seguida o
tronco quebrava próximo ao solo e era corroído
sobrando um formato arredondado “Lembram a
forma de um capacete!” Imaginei.
Em seguida, vieram detalhes que haviam
sido desprezados ou dados sem qualquer
importância na vez anterior. As asas do
emblema estavam quebradas, as duas, tinha que
ser proposital. Revi a cabeça da águia “Ela não
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tinha o bico! Foi limado!” A forma que restou
não deixava dúvidas “Uma ponta de lança!”
A hipótese levantada sobre o oficial
alemão de que ele havia deixado os objetos para
provar que esteve ali poderia estar errada. “E se
ele sinalizou o local e o que estava deixando
ali? Um mapa em charada, feito para ser visto e
entendido muitos anos depois. Depois que a
árvore morresse. E ela morreria, tinha certeza,
todos os seres vivos morrem um dia!”
“Será?” A custo decidi que o único meio
de saber era fazendo o sentido inverso, descendo
pela árvore até a chegar novamente à cúpula do
salão.
Entrei na árvore, o buraco no centro não
era largo o suficiente para um homem, mas uma
criança bem poderia descer ou subir por ele; a
mim não importava. “Descendo!” brinquei.
Minha surpresa foi não sair do lugar, cheguei a
sentir uma força me empurrando levemente para
cima. Tentei novamente, até ai ainda estava
levando tudo na brincadeira “Descendo!”, outra
vez não sai do lugar. “O elevador deve estar
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quebrado!” Foi a última brincadeira da noite, daí
para frente tudo ficaria muito sério. Sério
demais.
Saí da árvore e desci pela lateral, não
precisei descer muito, dois metros abaixo da
superfície um objeto metálico pontiagudo estava
incrustado no tronco, exatamente no meio do
cerne, com a ponta voltada para cima.
Eu precisava contar a Romilda, tinha que
dividir a descoberta com alguém; voltei ao sítio
eufórico.
Sem me preocupar com as horas acordei
no físico e chamei Romilda imediatamente. Ela
não pode evitar um sobressalto.
– O que foi que aconteceu?
– Achei a lança!
– Como assim achou a lança?
– Esta incrustada no centro de uma enorme
árvore, abaixo da linha de corte, quem fez isso
sabia que mesmo se a árvore fosse cortada o
fariam mais para cima. – Lembrei que nesse
caso, o processo de apodrecimento seria igual,
apenas mais rápido.
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– Tem certeza?
– Não pode haver duas!
– Amanhã cedo vamos falar com Alfredo e
à noite vamos todos para lá. Não sei se vai
conseguir dormir, mas tente pelo menos.
Sabia da viagem para Belém, mas isso era
o de menos, em qualquer lugar que
estivéssemos, longe ou perto, não tinha a
mínima importância. Bastava ser tranquilo!
– Dessa vez eu vou te agradecer se me der
uma forcinha. Sério mesmo!
– Tá bem, deite-se.
No segundo seguinte de ser tocado na testa
eu dormia o sonho dos anjos.
Quando acordei minhas coisas já estavam
praticamente arrumadas, Romilda havia cuidado
de tudo. Um bom banho, um bom café da
manha e estávamos prontos para a viagem que
deveria começar pelo hotel; tinha que me
despedir de minha filha.
Desta vez Romilda foi comigo, queria que
conhecesse a menina; o resto pouco me
importava.
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Avisei Marisa pelo celular e quando
chegamos ao hotel, por volta do meio-dia, ela
me esperava no saguão. Raquel se aproximou e
Romilda foi apresentada como uma amiga; e de
fato era. Não houve comentários ou
insinuações!
– Vou ter que sair, pode ficar com Marisa
até à tarde, volto por volta das seis. Tenho um
encontro!
Raquel não procurou disfarçar suas
intenções e nem achei necessário.
– Tudo bem, nós a traremos de volta nesse
horário, meu voo sai um pouco mais tarde; não
vai me atrapalhar!
Marisa vibrou com a ideia de passar a
tarde no shopping, no trajeto comentou.
– Eles são legais, mas enche o saco ficar
brincando sozinha na sala enquanto eles ficam
no quarto!
Não demos importância ao comentário e
logo ela estava pulando de um brinquedo a
outro no parque de diversões do shopping.
Lanche, sorvetes, compras e num vai e vem, de
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um lado a outro, o dia voou. Romilda a
acompanhou na maioria dos brinquedos, parecia
se entenderem maravilhosamente bem.
Retornamos ao hotel no horário
combinado. Raquel demorou um pouco a
chegar, mas nada que atrapalhasse meus planos.
A despedida foi difícil para mim, mesmo
sabendo que poderia ver minha filha a qualquer
hora.
No aeroporto demoramos alguns minutos
para devolver o carro à locadora, fizemos o
check in e fomos tomar um cafezinho;
comeríamos no avião.
Chegamos ao hotel em Belém por volta da
meia-noite, ficamos no mesmo quarto por
questões de trabalho e porque já estávamos
acostumados a esta situação. Camas separadas
desta vez.
Depois de um banho fomos dormir, a noite
prometia coisas mais excitantes que sexo.
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CAPÍTULO 12
Encontramo-nos na caverna em Akakor,
Alfredo, Romilda e eu. Alfredo achou melhor
assim, afinal o vulto da descoberta demandava
cuidados especiais para evitar propagação
indevida. Não por se desconfiar de qualquer
membro, mas por que achava ser necessário
primeiro ter uma confirmação.
“Como podemos confirmar?” Perguntei a
Alfredo.
“A maneira como você foi repelido pode
ser um indício, nunca vi nada assim antes.
Movimentamo-nos em astral com regras fixas,
três velocidades, você sabe! Essa regra não
muda nunca. Não podemos atravessar a matéria
em altas velocidades, quanto menos assim da
maneira que contou. Teria que haver uma
proteção à volta do fantasma, senão a sensação
seria a de queimar dentro de uma fogueira.”
“Eu não senti nada!”
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“Por isso mesmo acho que está certo, tem
que ser a verdadeira Lança do Destino, seus
poderes são imensos.”
Romilda interferiu pela primeira vez na
conversa “Que tal irmos olhar, estou curiosa”.
“Vocês vão pela lateral da árvore, eu vou
pelo meio, da mesma maneira que você fez.”
Alfredo se posicionou bem ao centro da
cúpula e Romilda e eu nas laterais, afastados
uns dois metros dele. Iniciamos a subida e
podíamos ver-nos nitidamente. O percurso foi
tranquilo até próximo à superfície quando
Alfredo simplesmente desapareceu num raio de
luz. Posicionamo-nos próximo a arvore, eu de
um lado Romilda do outro.
“Você viu aquilo?” Romilda perguntou
acrescentando “Inacreditável!” Sorria abismada.
De fato parecia um raio ou um laser
branco arremessado ao espaço. Não demorou a
que Alfredo retornasse da sua estranha aventura.
“Uau! Nem nas melhores ondas se tem
uma emoção igual!” Comentou eufórico à sua
maneira de ser.
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Formamos um triangulo à volta do tronco
e descemos até nos posicionarmos ao lado do
objeto. Giramos os três ao mesmo tempo à sua
volta. “É mesmo uma lança!” Falamos ao
mesmo tempo.
Para ver mais de perto apertamos o círculo
até muito próximo e de repente fomos repelidos
os três, para cima e para os lados até pararmos a
uns dez metros longe da árvore, com o dobro
dessa distância entre cada um de nós. Nós três,
se unidos por uma linha imaginária,
formaríamos um triângulo perfeito.
“Ela funciona como uma antena!” Alfredo
foi o primeiro a gritar, em seguida Romilda e eu
praticamente repetimos a mesma frase. Alfredo
continuou “Um potencializador de energia
cósmica!” Quando ele voltou a falar, gaguejava
muito, parecia não acreditar nos próprios
pensamentos: “Daqui você pode ir a qualquer
canto do universo, mesmo que nunca tenha
estado lá! Deve bastar nesse caso imprimir a
vontade.”
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Nessa hora lembrei que o fantasma
exteriorizado pode ir à velocidade do
pensamento somente a lugares que tenha estado
antes; ou voltar deles quando lá levado por seus
próprios meios ou por outras forças. Era de fato
incrível que se pudesse viajar aos recantos sem
fim do universo, mesmo que limitado à direção
apontada pela lança; mas a terra muda de
posição a todo instante. Não era difícil concluir
que, com um pouco de conhecimento da posição
dos astros em relação à terra, seria possível ir a
qualquer lugar, num determinado dia e hora;
voltar não seria problema algum.
Demorou a que nós três, de maneira
independente, assimilássemos a importância da
descoberta que testes futuros demonstrariam
estar correta. Ficamos por um bom tempo em
silêncio, cada um – com certeza – fazendo seu
próprio roteiro de viagem; da minha parte, a
Lua.
“A Lua, sempre quis conhecer a Lua.”
Desta vez foi Romilda quem sugeriu
encerrarmos ali as pesquisas, como ela gostava
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de dizer. Devíamos primeiro participar a
descoberta ao grupo e aí sim decidir o que e
como seria feito.
A sugestão foi aceita por todos e voltamos
cada um para seu lugar de origem. Romilda e eu
para a cama do hotel.
Estava excitado demais para dormir e
Romilda desta vez se recusou a cooperar, sendo
assim só me restou a velha e boa forma do
desgaste físico. Fizemos sexo por mais de meia
hora até que esgotados dormimos até amanhecer
o dia sem pensar em mais nada; sem outros
planetas, sem lanças e sem egrégoras.
Levantamos por volta das nove horas,
ainda tínhamos um longo trajeto a percorrer, a
aviação regional nos levaria a Tucuruí; havia
prometido a Raquel que embalaria e enviaria
suas coisas assim que chegasse.
A viagem foi rápida e antes do meio-dia
estávamos em casa. Nós mesmos embalamos os
pertences de Raquel para serem despachados
por uma transportadora. Combinei que ela
ficaria no hotel provisoriamente e que móveis,
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utensílios domésticos e roupas de cama e banho
seriam comprados novos por lá mesmo. Assim,
tudo estava pronto e embalado em caixas
quando a transportadora veio fazer a coleta por
volta das seis daquela tarde.
Íamos pernoitar ali e no dia seguinte
seguiríamos para a fazenda em meu avião.
Alfredo ligou avisando que estava
programando um encontro da irmandade para
dali dois dias, na noite de segunda para terça,
em Akakor, no salão, por volta das três da
madrugada.
Isso me deixava com dois dias de folga
para trabalhar no egrégora; aquela noite e a
noite seguinte. Quando contei Romilda achou
uma boa ideia e se prontificou em ligar para
Alfredo para preparar um grupo de proteção;
desta vez disse que ficaria acordada ao lado do
meu corpo, achava melhor assim.
– Os demais cuidam do outro lado!
Ela não se esquecia de que da última vez o
Egrégora quase furou o bloqueio.
– O que pretende fazer, bater no Egrégora?
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Falei meio brincando e meio sério.
– Não! Em você!
Ela respondeu no mesmo tom e explicou
– Uma agressão física ao corpo obriga a
interiorização imediata do fantasma!
Sabia que ela estava certa, o corpo daria os
sinais quando em astral eu fosse seriamente
ameaçado. Aí ela iria saber que eu estava em
risco.
Resolvemos sair para jantar em uma
churrascaria que eu costumo frequentar,
Romilda optava por uma dieta vegetariana por
entender que era melhor para a saúde, mas não
se recusava a uma carne de vez em quando.
– Seus amigos não vão estranhar você
comigo?
– Não, no máximo vão perguntar por
Raquel. Vou dizer que ficou em São Paulo, por
enquanto fica assim mesmo. Depois eu vejo o
que fazer. Vão estranhar mais eu ter voltado
antes das minhas férias terminarem, mas não
tem nada não; alego problemas na fazenda e
pronto.
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Às onze horas estávamos de volta e os
únicos amigos que encontramos se limitaram a
cumprimentar de longe; não foi necessária
qualquer explicação.
– A que horas você combinou com
Alfredo?
– As três, assim você descansa de fato um
pouco.
Desta vez não precisei pedir, assim que
deitei Romilda me deu um beijo no rosto e
colocou a mão em minha testa, só acordei às três
horas no quarto onde estava Ate.
“Olha quem esta de volta!” Ela estava com
sua forma original, pelo menos não iria tentar
me seduzir. Fiquei aliviado, não queria enfrentar
aquela provação novamente.
Ate tomou a iniciativa:
“Você me abandonou quando falava de
pensamentos que vieram do bairro, eu ainda
tinha para contar da cidade toda, de todo o
estado, do Brasil inteiro e até de alguns lugares
do exterior. Não está mais interessado?”
“Tantos lugares assim?”
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“Sim! Sim! A mídia nos ajuda bastante faz
as pessoas reagirem com raiva – com ódio – faz
cada pai e cada mãe colocar o filho ou a filha no
lugar da vítima; cada um cria sua própria
fórmula de retaliação e de vingança. Chegam a
imaginar a maneira como fariam isso. Alguns
ultrapassam a fase de cogitação e chegam a
comprar armas para fazer justiça pelas próprias
mãos; armas que a maioria nunca vai usar de
verdade, mas chegam a este ponto.”
Sabia que ela tinha razão e sabia também
que cada um de nós termina muitas das vezes
com estas conclusões em pensamento, mas sabia
também que a imaginação minuciosa libera
energia carregada de emoções ruins. Tinha que
fazê-la falar mais, ia sugerir alguma coisa e nem
precisei. Ate continuou:
“Não vejo evidências sérias de culpa, mas
tenho certeza que foram eles. Basta eu arrumar
provas que foi assim!”
“Isso tanto pode provar que foi uma queda
como pode provar que foi jogada, vou usar
somente a segunda parte!”
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“Os fatos anteriores ao crime não indicam
nenhuma premeditação, tenho que mostrar que
foi num acesso de loucura!”
“Se eles escaparem ilesos, vão achar que
praticaram o crime perfeito. Não posso deixar
que isso aconteça, vou forjar provas se preciso
for!”
“Quer mais?” Perguntou.
“Sim! Tudo que quiser me dizer.”
Respondi.
Ela ficou me olhando e disparou:
“Publiquem apenas as evidências que
indicam culpa!”
“Falem apenas da parte que dão o casal
como culpados!”
“Nossa audiência cresceu quarenta e seis
por cento, mantenham o casal como culpados!”
“Subimos vinte e cinco por cento na
audiência, não quero saber se foi um sanguinho
do nariz ou de um cortezinho a toa, digam
apenas que há evidências de sangue e que é
possível que a tenham matado antes; apenas
isso!”
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“Reservem quinze minutos do jornal para
o caso, não me importa que isso represente
quase quarenta por cento do horário todo,
mantenham as evidências de assassinato!”
“Estamos usando dezoito repórteres, oito
produtores e vinte cinegrafistas para cobrir o
caso, temos plantões permanentes em casas de
parentes e delegacias. Vão chegar muitas
informações conflitantes, coloquem no ar
apenas as que provocarem choro ou raiva. As
pessoas também, ou chorando, ou berrando, ou
ameaçando; só isso. Antes que eu esqueça...
algumas rezando também ajuda... não muitas.”
Fiz muito para conter o acesso de raiva,
apenas pelo relato já podia vislumbrar dois
grupos que poderiam ser julgados culpados por
fomentarem a opinião pública. Mas não queria
iniciar a formação de um novo egrégora.
Antes que minha capacidade de
discernimento
fosse
comprometida
por
completo resolvi utilizar o mantra da verdade.
Com os pensamentos bloqueados para Ate, nem
bem o completei e as informações foram
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chegando traduzidas; enquanto matinha meus
olhos fixos entre as sobrancelhas dela e a
envolvia mentalmente em uma luz verde limão;
repetia: “Exponha a verdade” continuei
repetindo todo o tempo.
“Os laudos são confusos!”
“As lesões foram causadas por manobras
de socorro!”
“Lesões foram confundidas com asfixia!”
“Lesões da língua e boca foram
provocadas pelo emprego das técnicas de
ressuscitação!”
“Morreu unicamente por traumatismo
craniano!”
“Todas as fraturas da cabeça, bacia e braço
foram provocadas pela queda!”
“Quando caiu ela estava consciente!”
“Estendeu o braço numa tentativa de
segurar em algo!”
“Peritos trabalharam sob forte tensão
emocional!”
“Alguém revirou o apartamento!”
“O corte na tela é muito pequeno!”
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“O pai é lento em iniciativa, não pensaria
em acobertar um crime!”
“Pressionados
pela
imprensa,
investigadores e delegados andaram divulgando
boatos e meras hipóteses como se fossem
informações verdadeiras.”
Ate voltou a me olhar e notou minha
compenetração.
“Você esta atento mesmo ou tá fazendo de
conta?”
Resolvi fazer um teste expondo versões da
mentira e da verdade, pedi a Ate que me
dissesse alguma coisa e depois esperasse até que
eu pedisse para continuar. Ela concordou, já
havia notado que gostava de um joguinho.
“Pode falar:”
“Segundo investigações, horas antes de
sua morte, durante uma festa, a menina recebeu
um safanão do pai.”
Pensei “Exponha a verdade”:
“Não existiu nem o safanão e nem mesmo
a festa!”
“Continue Ate:”
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“O casal usou uma fralda e uma toalha
para estancar o sangue que escorria da testa da
menina!”
Novamente: “Exponha a verdade”
“A policia afirma que a toalha não existe!”
“Pode me dizer mais alguma coisa Ate:”
“Havia sangue no sapato da madrasta!”
De novo: “Exponha a verdade”
“Não havia!”
Ate estava dando visíveis sinais de
irritação, tentei tirar mais alguma coisa:
“Acabou?”
“Acabou a minha paciência com esse
joguinho idiota, eu falo e você fica ai com esta
carinha de compenetrado.”
Lembrei que meus pensamentos estavam
bloqueados para ela, por esta razão, do lado dela
havia apenas sua própria fala e tempo mudo.
“Devo ter ficado com cara de idiota mesmo!”
Resolvi mudar. “Fale sobre o que quiser então.”
Decidi que continuaria usando o tradutor da
verdade, uma vez que, por ser simultâneo, Ate
não tinha como perceber.
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“A menina foi esganada no apartamento!”
“Quatorze minutos seriam insuficientes
para tudo que afirmam ter sido feito lá dentro!”
“A menina foi esganada no carro!”
“Ela não teria sido encontrada com vida
se tivesse sido esganada no carro!”
A fala de Ate transmitia a emoção tal qual
o estado de ânimo do gerador do pensamento
que ela utilizava. Estava alertado para o fato de
que o Egrégora não mente, qual um gravador
repete exatamente o que foi gravado, com a
mesma entonação de voz e a mesma carga
emocional. Porém, com dados que os
gravadores não captam as expressões faciais e
corporais; funções essas que ficam a cargo dos
vídeos. Desse ponto de vista Ate parecia mais
um replay de um filme imitando os
protagonistas.
No momento ela estava assumindo
características de louca varrida, daquelas que
brincam com coisa séria sem o saber, risos
desvairados, olhos esbugalhados, movimentos
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de bobo da corte; engraçada até, não fosse o fato
envolvido.
“Por que a menina usava o Linux? Porque
ela tinha medo do Windows!”
“Por que ela não tinha internet? Porque o
pai dela cortou a rede!”
“O que os irmãozinhos dela pediram de
aniversários? Um apartamento no primeiro
andar!”
“O que é o que é? Entra pela porta e sai
pela janela?”
“O que é o que é? Cai de pé e morre
deitado?”
“Foi falta de pó mágico segundo Peter
Pan”
“Com essa idade nem eu voava! – Goku.”
“Me superou! Santos Dumont.”
No êxtase representativo da loucura Ate
começou a fingir uma brincadeira de roda
enquanto cantava com voz infantil: “Ciranda
cirandinha vamos todos avuár vamos dar a
meia volta e do sexto andar pular. A rede que tu
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me deste era fraca e se rasgo, a grama que eu
cai era dura e me mato!”
Aquilo estava me dando nos nervos e eu
não podia fazer nada para impedir Ate de
prosseguir naquilo que quisesse. A única opção
era fugir dali o mais rapidamente. E o fiz!
No hotel, Romilda estava do meu lado e
mantinha as duas mãos postas sobre minha
cabeça, impedindo a chegada de vibrações
negativas até meu corpo. Mal esperou eu
levantar e perguntou:
– O que aconteceu, você me parece
nervoso?
– O que de fato aconteceu eu ainda não
sei, mas só posso creditar o que vi e ouvi a
programas de televisão que exploram a
desgraça. Normalmente em horário impróprio,
bagunçando a cabeça das crianças. É assim que
pretendemos formar nossos futuros cidadãos?
Proibir propaganda de cigarro e bebidas na
televisão é bom; mas há outras drogas que
deviam ser proibidas também!
Romilda adotou um ar sério
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– Não tínhamos combinado que você seria
apenas um espectador. Sem qualquer
envolvimento emocional com o caso.
– Sim, aguentei até onde pude!
– Quer me contar o que viu e ouviu?
Ela falou com voz suave, dando-me a
oportunidade de deixar a conversa para outra
hora.
– Se não importar conto amanhã, agora
quero dormir, colocar meus pensamentos em
ordem. Estão todos bagunçados.
– Tudo bem, ficaremos mais um pouco, eu
e nossos irmãos vamos impedir que os
pensamentos do Egrégora cheguem até você.
Durma bem.
– Colocou uma das mãos sobre minha
cabeça e eu adormeci de verdade. Ou pensei que
tivesse.
Sonhei que fui visitado por um senhor
bastante maduro, uns 70 anos calculei, disse que
vinha acompanhando o caso da menina há
algum tempo e que cada versão mostrada nos
noticiários só estavam servindo para entulhar-
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lhe a mente. Disse ter trabalhado na polícia, mas
que estava aposentado há muito tempo, disse
também ter escrito muitos livros. Disse ter
efetuado perícias nas quais as provas coletadas
mostravam inocentes como autores de crimes;
inocentes que foram julgados culpados. Falou
também que nesse caso não acreditava que os
culpados fossem os execrados pela opinião
pública. Em sua opinião ninguém escolado, ao
cometer crime tão bárbaro e sabendo das
conseqüências, iria carregar uma menina por
seis andares até o seu quarto e sair para buscar
outras crianças; teriam jogado pela janela do
carro para ser atropelada pelo veículo que viesse
logo atrás. Concluiu essa parte dizendo que
depois era só dizer que ela tinha caído. Afirmou
também que existiam faltas nos laudos e
exemplificou perguntando se quem cortou a tela
era canhoto ou destro. Que não se tinha registro
da altura entre o apoio dos pés e o corte na rede
de proteção, o que ao menos em tese
determinaria a altura da pessoa que a cortou.
Que os palavrões e briga ouvidos por pessoas do
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outro lado da rua, em outro prédio, podia não
ser daquele apartamento e nem das pessoas
envolvidas. Que as marcas de sangue na menina
poderiam ter sido provocadas no contato do
corpo com o solo. Alertou que sempre que
investigava não excluía hipótese alguma e que o
sangue no chão do apartamento poderia ter sido
resultantes da investida de terceira pessoa contra
a menina, enquanto de fato o pai descia para
pegar as outras crianças. E que não afastava a
hipótese do casal ter espancado a menina,
tirando-lhe sangue e depois a jogaram pela
janela imaginando que ela estivesse morta pelo
espancamento. Mas que achava essa última
hipótese improvável porque sendo pessoa
esclarecida sabia que o apartamento o vincularia
ao local do crime, sendo mais fácil acreditar que
voltasse com a menina ao carro e a jogasse no
meio do trânsito. Disse também que quando era
perito se desentendeu muitas vezes com as
autoridades que queriam que fossem
modificados alguns de seus laudos periciais.
Achava também que pelo ser humano ser
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moldável, no interesse de manter o emprego,
algum perito faça seu relatório conforme o
apurado na investigação e não estribado
estritamente nos rigores técnicos; apenas para
agradar o chefe.
Seja como for, esse sonho em forma de
relato, ficou gravado em minha mente mesmo
depois de acordado.
Na manhã seguinte conforme havíamos
decidido anteriormente fomos para a fazenda, eu
queria estar de volta à calma daquele lugar,
longe da cidade, das grandes aglomerações de
pessoas; sequer fui visitar os colegas de
trabalho.
Meia hora de vôo e estávamos pronto para
pousar na estrada em frente à fazenda, um
rasante e dois caminhões foram posicionados
como de costume cercando a estrada. Pousei e
taxiei o Cessna até o local comumente usado
para amarrá-lo. As bagagens foram retiradas por
meu parceiro de pescaria e o estaqueamento
também ficou por sua conta.
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Apresentei Romilda às poucas pessoas que
estavam ali naquela hora, as demais estavam na
lida com o gado. Ela adorou o lugar, conhecer
um lugar em físico e em astral tem enorme
diferença, igual a ver um filme de Veneza e
visitar Veneza; muito embora em astral também
se possa interagir com algumas pessoas.
Depois de um rápido almoço convidei
Romilda para conhecer a região, fomos a um
povoado próximo, às margens do Tocantins, e
no final da tarde sobrevoei a fazenda mostrando
as divisas.
Quando voltamos, após o jantar, Romilda
me cobrou para falar sobre as atividades da
noite anterior com o Egrégora. Resolvi dizer por
alto e deixar para contar minhas impressões
após a noite de hoje. Tinha um plano para fazer
o Egrégora expor tudo o que sabia quanto ao
caso e não me queria auto influenciado com
ideias pré-concebidas.
Falei sobre os pensamentos que me foram
passados pelo Egrégora e que deveriam ter sido
emanados de pessoas envolvidas numa possível
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investigação de assassinato; sobre os gerados
por pessoas da mídia mais preocupados com o
Ibope do que propriamente com expor os fatos,
e principalmente do que havia mais me
chocado: os pensamentos emanados por
crianças.
– Fez uso da exposição da verdade?
– Sim! Com grande sucesso e também
consegui
bloquear
totalmente
meus
pensamentos, Ate não conseguiu em momento
algum captá-los.
– Eu te falei, ninguém pode ler
pensamentos, nem mesmo um Egrégora, muito
embora eles possam captar os que lhe são
dirigidos; com afinidade quero dizer.
A conversa tomou outros rumos e Romilda
me falou que adoraria morar ali, na fazenda, não
na obra. Procurou deixar isso bem claro.
Procurei mostrar a ela que a usina era
muito bonita, uma verdadeira obra de
engenharia, mas nada disso parecia atraí-la.
Contei também de meus planos de deixar o
emprego.
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Ela gostava mesmo era da energia liberada
pela mata à nossa volta. Uma energia que taxava
de pura e acrescentou:
– Com essa descoberta que você fez novos
horizontes vão se abrir para os projetores astrais.
O infinito vai estar praticamente às nossas
vistas.
E completou:
– Tem obra de engenharia que faça frente
a isso?
– Não!
Fui obrigado a simplesmente concordar
com ela, sem mais e nem porquês.
Daí em diante o assunto foi só esse, ela
havia se comunicado com Alfredo e ele havia
lhe dito que estava disposto a tentar a primeira
viagem ao espaço aberto; a Lua ou outro planeta
qualquer que estivesse na mira da lança na
ocasião. E também que queria aproveitar a
reunião dos irmãos na noite seguinte; uma
passagem segura de volta; segundo disse.
Com tantos assuntos o tempo voou e
quando nos demos conta do avançado da hora
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resolvemos imediatamente irmos deitar, embora
não houvesse muito para fazer nessa noite à
exceção de um merecido descanso; o dia
seguinte prometia muitas atividades.
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CAPÍTULO 13
Depois do café matinal não vi mais
Romilda o restante do dia, alguns problemas da
fazenda requeriam minha presença em outros
lugares, quando voltei já era noite e ela me
aguardava para jantarmos juntos. Sem eu por
perto tinha aproveitado o dia para visitar os
vizinhos e estava eufórica com uma infinidade
de plantas e ervas cujas propriedades medicinais
haviam sido relatadas pelos moradores locais,
principalmente os ribeirinhos.
– Você acredita que tomei vinho de patauá
e de bacaba, pode crer que vou pesquisar isso,
além de gostoso deve ser muito nutritivo.
Se eu deixasse com toda certeza ela iria
varar a noite contando de uma e de outra planta.
Procurei voltar ao assunto programado para
aquela noite; não queria perder um dia sequer ou
uma noite, melhor dizendo.
– Avisou Alfredo da visita desta noite ao
Egrégora?
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– Nem precisava aquele lá é fogo, tem
jeito de moleque, mas é só o jeitão, na verdade é
responsável à beça.
Estava mesmo cansado de correr o dia
todo de um lado a outro, a maior parte do tempo
no lombo de um cavalo, por isso disse para ela:
– Se não se importar vou deitar um pouco.
Nem precisava de ajuda para dormir,
morto que estava.
Romilda ficou na cozinha fazendo suas
anotações; anotava tudo que achava interessante
em uma espécie de diário. Quando viu, ou
melhor, ouviu que eu dormia foi para o quarto;
sentou-se ao lado da cama.
Por volta das três da manha voltei a me
encontrar com o Egrégora Ate.
“Ficou nervosinho ontem?”
“Você estava brincando comigo?”
“Eu nunca brinco, apenas mostrei um lado
das coisas que tinha. Se você não gostou
paciência!”
“Ate você falou de um casal, pode me
expor os pensamentos de um deles?”
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Ate tomou a forma de um rapaz “Só uma
parte, eu não recebo o que não me interessa!”
Disse com voz de homem e se referindo a tipos
de pensamentos e emoções.
“Quando chegarmos em casa você vai ver
só!”
“Não vou te levar a merda de lugar
nenhum!”
“Se tocar nela de novo te quebro a cara!”
“Machucou a menina sua puta!”
“Ainda mato essa desgraçada!”
“Mataram minha filha!”
A fisionomia de Ate variou de séria a
raivosa e terminou com cara de apavoramento
total. Depois, tal qual pessoa sem atitude, com
as mãos na cabeça girava o corpo enquanto
zanzava de um lado a outro.
De repente adotou a forma de uma mulher
ainda jovem e mudou para voz feminina, voz
estridente, gritando o tempo todo.
“Cala essa boca.”
“A porra da tua mãe tá na gandaia!”
“Foi essa merda de anel!”
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“Desce idiota. Liga pro seu pai merda.”
“Foi ladrão, essa porra não tem
segurança!”
Durante a fala gesticulou com o braço
esquerdo como se desse um tapa para trás sem
ao menos virar o rosto e continuou gesticulando
o tempo todo com ambas as mãos.
Em seguida mudou para uma menina de ar
tímido, quase infantil, amedrontada, mas
provocativa.
“Você é uma chata! Quero ir prá casa da
minha mãe.”
“Cala a boca você!”
“Essa chata me machucou!”
“Ela vai me bater!”
“Papai, papai, papai.”
Sabia que Ate, tal qual um computador
pessoal antigo só acessava um arquivo de cada
vez, por essa razão precisava escrever e colocar
as coisas em uma ordem inteligível. Preferi
voltar.
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Desta vez agradeci a Ate antes de partir e
mesmo com sua insistência na minha
permanência, retornei para a fazenda.
Fiz um sinal de silêncio para Romilda que
estava sentada, levantei, fui até a cozinha,
peguei papel e caneta e escrevi todas as falas
que pude lembrar. Marquei também o timbre de
voz de cada uma, os gestos, e as impressões que
transmitiam. Quando terminei entreguei o papel
a Romilda.
– Interessante, mas vamos dormir agora.
Amanhã procuramos colocar isso numa
sequência.
Com sua ajuda adormeci rapidamente.
Na manhã seguinte avisei Romilda que
tinha muitos problemas para resolver na fazenda
e que ela fizesse o melhor possível com as
informações que tinha passado. Voltaria à
noitinha.
Os afazeres do dia a dia não me
permitiram pensar mais sobre o assunto, quando
voltei já era tarde.
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– Veja isso, coloquei numa ordem, no
começo é uma discussão entre três pessoas,
falam de uma quarta, ausente pelo que se denota
das falas. Depois algo de grave acontece, uma
das falas desaparece; apenas duas continuam.
Falam de uma quinta pessoa, também ausente.
Li o papel que ela me entregou e vi que
estava marcado com: fala 1 - homem -, fala 2 –
mulher -, fala 3 – criança -; ainda, de quem
falavam marcados como: ausente n° 1 mulher e
ausente n° 2 homem.
Talvez devido ao cansaço da correria do
dia esqueci-me de falar para Romilda que Ate
havia tomado a forma de um homem, de uma
mulher e depois de uma criança do sexo
feminino; quem sabe a descrição pudesse
ajudar.
Mas ficou no esquecimento mesmo. Eu
tinha sido informado que ela e os outros sabiam
de tudo ou quase tudo, mas às vezes me
esquecia disso.
Naquela noite tínhamos compromisso com
os irmãos em Akakor e por essa razão preferi
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descansar um pouco. Romilda resolveu fazer o
mesmo. O assunto egrégora ficava mesmo para
outra hora.
Às três da madrugada quando chegamos a
Akakor nos deparamos com a caverna quase
vazia de irmãos e irmãs. Romilda e eu contamos
apenas oito projetores ali presentes.
“Será que os demais estão atrasados?” Ela
fez esta pergunta exatamente pelo fato de que
esperávamos a caverna lotada, sequer os mais
chegados ao grupo estavam ali presentes.
Eu conhecia alguns e fui cumprimentá-los,
Romilda que parecia conhecer a todos
cumprimentou um por um e me apresentou aos
que eu não conhecia.
Todos aguardavam a chegada de Alfredo,
no nosso grupo o líder, porém corriam boatos
entre os demais que um grande líder da
irmandade também iria comparecer.
Não passava muito das três quando
Alfredo chegou tendo a seu lado uma senhora de
idade um tanto avançada; não pude sequer
estimar quanto.
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O estranho casal, ele com trajes de surfista
e ela com uma túnica muito parecida com as que
Romilda usava, se posicionou exatamente ao
centro abaixo da cúpula e foi Alfredo quem fez
as apresentações. O nome dela era Adelle, judia
de nacionalidade alemã, ela ficaria encarregada
de divulgar ou não perante a irmandade
internacional aquela descoberta.
Após as apresentações onde cada um foi
dizendo seu nome à visitante enquanto ela os
olhava nos olhos um a um, Alfredo continuou:
“Todos vocês devem ter sentido a falta de
um ou outro amigo a essa reunião. De inicio eu
havia pensado em contatar todos, o que
resultaria em mais de duzentas pessoas aqui
presentes a essa hora. Porém, antes de fazer
qualquer contato falei com Adelle e ela me
alertou sobre alguns pontos que havia me
passado despercebido. Vou passar a palavra a
ela e depois respondo a qualquer pergunta de
vocês.”
Adelle começou dizendo que veio morar
no Brasil no pós-guerra em 1946 e somente
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voltou para a Alemanha em 1990 e que esteve
em Akakor e neste salão uma infinidade de
vezes. E continuou:
“Sempre que possível volto ao Brasil,
tenho filhos morando aqui, acho um país lindo,
infelizmente minha idade não permite viagens à
região Amazônica e não aproveitei para visitá-la
quando era jovem. O que eu tenho para dizer a
vocês é bastante demorado e gostaria que
prestassem muita atenção e, depois, pesassem os
prós e os contras de qualquer decisão a ser
tomada em nome do grupo.”
Parou um pouco de falar e puxou para
cima a manga da túnica; e expondo uma
tatuagem, continuou:
“Sei que hoje esta na moda tatuar o corpo,
mas essa não foi feita porque eu quis, foi o de
menos de todos os horrores do Holocausto. Fui
prisioneira em Auschwitz de quarenta e três até
o fim da guerra; lá perdi parentes, amigos e uma
parte da minha vida. Mas esse período não foi o
fim e nem o início de tudo. O começo do
sofrimento iniciou dez anos antes com a vitória
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do nazismo sobre a democracia. Nessa época o
antissemitismo se tornou a doutrina oficial da
Alemanha; boicote de empresas, comércio,
atividades profissionais, confisco de bens como
telefones, rádios, toca-discos, máquinas
fotográficas. Podia-se ficar somente com os
óculos. A água quente foi cortada, o acesso aos
elevadores e também às sacadas dos prédios.
Para um prédio inteiro de apartamentos foi
permitido apenas dois fogões a gás e dois
aparelhos elétricos para ferver água. Peixinhos
de aquário, flores, plantas ornamentais, tudo foi
proibido aos judeus. Hitler sonhava que ao final
da guerra todos os judeus estivessem
exterminados e quase conseguiu seu intento.
Sobrevivi graças às nossas faculdades especiais
que me permitiam saber de antemão quais
seriam os passos do inimigo e me antecipar a
eles, mas pouco ou quase nada pude fazer pelos
demais.”
Alertou-nos a todos que isso tudo fazia
parte apenas das privações e que o pior corria
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paralelamente e iria se intensificar no decorrer
dos anos.
“Incêndios a sinagogas, desapropriações,
tortura e fuzilamentos; já em quarenta e um
começaram os fuzilamentos em massa. Depois
de sermos fichados na polícia, confinados nos
guetos e obrigados a usar a Estrela de David
para identificação, veio o fechamento desses
guetos e seus moradores sendo enviados para os
campos de Auschwitz e Treblinka. Auschwitz,
onde foram marcados e mortos; e onde o termo
holocausto foi empregado em seu significado
original – cremação de corpos – e isto se
estendeu a todo território ocupado pelos
nazistas; com esses dois campos eu me referi
apenas aos judeus alemães. Tendo começado
utilizando o termo Holocausto, conhecido no
mundo todo, Shoah para nós judeus alemães ou
Porajmos para os grupos ciganos, quis chamar
sua atenção para o genocídio perpetrado pelos
nazistas; e com ele encerro o relato sobre a
minha pessoa.”

354

Adelle avisou que agora iria repetir
palavras não de sua autoria e logo depois diria
quem foi o autor e onde ele entrava na nossa
história e nos fatos que estavam acontecendo ali.
“Vocês sabem do que se trata, mas
mantenham sigilo. Talvez mais tarde se possa
ponderar se foi conveniente ou não termos
revelado mais detalhes sobre isso ao povo
alemão. Acredito ser melhor nós todos
suportarmos isso pelo nosso povo, assumirmos
a responsabilidade e, então, levarmos o segredo
para o túmulo.”
Olhou cada um de nós novamente
enquanto dizia “Essas palavras foram proferidas
por Heinrich Himmler sobre sua intenção de dar
solução final ao problema judeu.”
Eu tinha certeza que cada um de nós ali
presente conhecia um pouco da história do
comandante das SS e de seu envolvimento com
o ocultismo; até eu sabia!
Enquanto eu pensava, Adelle voltou a
falar: “O que tenho a revelar vai fazer com que
vocês cheguem mesmo a duvidar de minha
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sanidade mental, mas podem ter certeza, estou
tão lúcida ou mais do que durante minha
juventude.”
Pausou seu relato e olhou cada um de nós
antes de prosseguir: “Hitler montou uma base na
Antártida onde desenvolveu os discos voadores
que vez por vez cruzam a terra de um canto a
outro, sem que possam ser perseguidos e muito
menos derrubados; os países ainda não têm
tecnologia para isso. Sei que devem achar
estranho ligar os nazis aos discos voadores, mas
é a mais simples e pura verdade. Projetora
consciente desde os treze anos, eu e outros
iguais a vocês e a mim, nunca conseguimos
descobrir de onde veio a tecnologia empregada
por Hitler na fabricação dos discos voadores. O
certo é que de um momento para o outro a
Alemanha nazista se apoderou de tecnologia
desconhecida a todos os demais países. Agora
tenho a certeza de que a fonte principal esta
aqui! Akakor!”
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A revelação fez com que um olhasse para
o outro a seu lado num misto de incredulidade e
espanto.
“O nazismo contava e continua contando
com muitos projetores astrais, Himmler era um
deles à época, e há muito sabiam deste salão e
com certeza o usam até hoje. A Lança do
Destino não foi escondida aqui, foi instalada.
Como vocês já descobriram ou foram
informados, para potencializar a energia
cósmica existente neste local e direcioná-la. Os
nazistas ainda existem na Antártida e em outros
cantos do mundo e possuem tecnologia
avançada e muito, mas muito dinheiro mesmo;
além de homens treinados para o combate e
armas sofisticadíssimas para isso.”
Colocou as duas mãos juntas em frente ao
pescoço, meio que apoiadas no queixo e pediu:
“Não divulguem a mais ninguém o que
encontraram e nem utilizem de maneira
desregrada, nós não vamos poder vigiar em
físico este local e também não vamos poder
contar com as autoridades. Sentindo-se
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ameaçados com a perda do objeto, os nazistas
vão enviar expedições para resgatá-lo e nem nós
nem ninguém vai poder impedi-los. Só existe
um meio de evitar que isto aconteça: mantendo
segredo de sua descoberta, e limitando esse
conhecimento aos que estão neste salão. É o
que vos peço”.
Ficamos todos quietos, emocionados pelos
fatos narrados sobre um passado não tão
distante.
Alfredo tomou a palavra e deixou claro a
todos que assim o fazendo não estávamos
traindo os demais irmãos ou protegendo os
nazistas. Estávamos protegendo a Lança
Sagrada.
Submetido a uma espécie de votação todos
concordaram. Alfredo voltou a falar e disse ter
armado um esquema para descobrirmos a
frequência de uso do local, dias, datas e locais
que os nazistas visitavam no espaço sideral.
“A direção da lança é controlada pelo
nosso planeta por força do sistema de rotação e
translação, como minha amiga aqui presente
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gosta de dizer eles devem utilizá-la apenas para
pesquisar novos planetas. Para aqueles lugares
onde já estiveram eles não tem a mínima
necessidade de utilizá-la; assim não devem
utilizar muito. Mas isso não significa que não
devemos tomar cuidado.”
Romilda pediu para acrescentar alguma
coisa. Alfredo fez sinal que prosseguisse:
“Eles também não têm necessidade
alguma daqui para levar a um possível planeta
novos projetores, para isso basta ter um número
de doze projetores que estiveram lá
anteriormente e envolver o passageiro. Funciona
entre pontos na terra e, embora sem
comprovação, com certeza dá certo entre
planetas ou mesmo entre galáxias. O princípio é
o mesmo!”
Alfredo falou sobre o plano de manter um
projetor de vigia no ponto de aceleração,
próximo à superfície 24 horas por dia.
“O feixe de luz será perfeitamente visível
e tendo a hora exata não vai ser difícil descobrir
qual o lugar escolhido pelo viajante astral.”
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Explicou também que nosso grupo sendo
formado por 12 pessoas, cada um cumpriria
uma jornada diária de 2 horas. E que sendo eu o
único do grupo com dificuldades de controlar a
separação consciente tiraria turno à noite e seria
ajudado por Romilda.
“O plantão começa amanhã e a escala de
horários será montada o mais rápido possível e
informada a todos.”
Tudo ajustado o negócio agora era matar a
curiosidade dos presentes e subimos todos em
circulo até quase a superfície e ao redor do
tronco. O consenso foi pela autenticidade da
relíquia e que um teste deveria ser feito hoje
mesmo, com todos os riscos que isso pudesse
implicar.
Perguntei a Alfredo se ele iria mesmo
“Coisa Djou é comigo mesmo brô?” Tive que
pensar que a resposta foi um sim porque ele
desapareceu em seguida, mas na verdade não
entendi bulhufas.
Era dia de lua cheia e podíamos vê-la bem
posicionada em cima da árvore, exatamente na
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mira da lança. Este seria com certeza o alvo para
Alfredo, não era hora de escolhas, e talvez
nenhum de nós quisesse outro como alvo inicial.
Um clarão passou no meio da árvore e
desapareceu no espaço acima de nós qual um
raio terra-nuvem.
O tempo máximo para retorno tinha sido
previamente estabelecido em 5 minutos e o
ponto de encontro no salão. Alfredo não
brincava em serviço e como ele mesmo dizia até
o surf pra ele era coisa séria.
Novamente descemos e nos posicionamos
em círculo no salão deixando um grande espaço
vago ao meio. Como disse Romilda, a recepção
tem que ser em grande estilo.
“Estou com as pernas duras, me
desculpem!” Foi o grito de vitória do primeiro
surfista espacial.
“Aloha!” Romilda fez uma expressão de
alívio.
“Como foi?” Eu quis saber.
“Gringo!”
Romilda perguntou como era a lua.

361

“Estou pra te dizer que não sei, fiquei de lá
olhando a Terra a maior parte do tempo. A lua é
deserta, sem vida, a vida está aqui, mas foi
fantástico. Mas a lua é o que menos importa
agora, importante é que vamos poder comprovar
a Ordem de Micah!”
Eu não sabia sequer que existia essa tal
ordem, muito menos o que era ou o que
significava, mas naquela hora não deveria ter
ninguém com paciência para me explicar.
Continuei calado.
Experiência feita era hora de voltarmos
para casa. Todos. E foi o que fizemos. Não
queríamos correr mais riscos de sermos pegos
ali.
Apenas ao acordarmos nos demos conta
que aquele dia era dia de pagamento na fazenda
e dia de compras do pessoal, portanto, folga;
serraria parada e só plantão no gado. Sem nada
especial para fazer e nada programado com
antecedência, convidei Romilda para uma
pescaria. Gostava da paz e da tranquilidade na
barranca de um rio; dessa vez meu eterno
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companheiro não foi convidado. Queria pensar e
apenas ela podia me ajudar com isso.
Nem bem chegamos à barranca do rio
coloquei Romilda a par do que pretendia, ela
aprovou a ideia e o local. Amava a
tranquilidade, não se importava com a pescaria;
eu sim!
– Tal como num sonho, as recordações das
incursões ao astral são falhas, muitas das vezes
faltam pedaços importantes. Um lugar tranquilo
pode trazer de volta passagens esquecidas, mas
que estão guardadas aqui dentro.
Ela comentou, batendo com um dedo na
cabeça.
Fogo aceso, anzol na água e fui falando:
– Lembrei da fala de uma mulher em um
canal de televisão, num desses encontros com
Ate tinha uma televisão ligada em um
apartamento ao lado, falava que era difícil cortar
uma linha esticada e que quanto mais esticada
mais difícil. – Soltei a trava da carretilha e
deixei a linha bamba perto de Romilda – Passe
essa faca na linha. – Pedi.
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Romilda pegou uma faca que lhe entreguei
e por três vezes tentou cortar a linha sem
sucesso. Quando fisguei o primeiro peixe, um
dos grandes, a linha tinia, assoviava. Forçando a
ponta da vara envergada até próximo a Romilda
pedi que tentasse novamente. Nem bem triscou
na linha e lá se foi nosso peixe.
– Qual é a sua? Fácil, fácil; até uma
criança faz isso!
– O que disse?
– Que é fácil!
– Não, a outra parte.
– Até uma criança faz isso?
– Exatamente isso!
Enquanto enrolava a linha de volta não
pude deixar de lamentar a perda:
– Espero que não tenha mandado embora
nossa única opção de almoço.
– Parece óbvio, a tensão é o apoio! –
Romilda desconsiderou o comentário e voltou
ao assunto.
– Sim! Qualquer pescador sabe disso, e os
paraquedistas também, por essa razão eles têm
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medo de linha com cerol; já houve muitos casos
assim.
Expliquei a ela o que me chocava em um
caso tão sério, e era isso que parecia ser aquele,
eram pessoas sem conhecimento algum se
darem ao luxo de fazer comentários como se
estivessem dando informações técnicas. E que
outros, que com certeza sabiam serem falsas,
ficassem quietos apenas pela conveniência de
aquilo endossar sua tese.
– Isso é manobrar a opinião publica em
minha opinião. A maioria das donas de casas
não pesca e muito menos são paraquedistas! –
Afirmei indignado, continuando – Linhas
esticadas não cortam mais fácil porque pessoas
são culpadas ou não. É lei de física... só isso. O
culpado... ou culpados, se existirem e seja lá do
que for, têm que ser procurados de outra forma;
não vai ser distorcendo conceitos da física que
vamos encontrá-los; ao menos não os
verdadeiros culpados.
– Você tem razão! Ao menos quanto à
linha esticada! Isso você pegou de Ate?
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– Para dizer a verdade não sei! Acho que
não, os pensamentos não viriam dessa forma, eu
acho.
– Cuidado, do outro lado, no astral, o
tempo não corre de maneira linear igual aqui, é
circular! E embora não nos seja dado ver o
futuro, podemos trazer impressões dele captadas
de maneira aleatória. Todo cuidado é pouco para
não misturar o tempo real com o tempo futuro,
daquele que ainda não aconteceu, mas vai
acontecer; das variantes possíveis se tudo fosse
diferente. É uma das formas de premonição!
Enquanto ela falava substituí o anzol e a
linha perdida, coloquei a isca e lancei de volta
na água. Um ótimo arremesso; não pude deixar
acrescentar – É isso aí, vamos lá peixinhos, o
convite para o almoço está na água.
Romilda balançou a cabeça achando graça
da minha vibração. Não levei a sério, só
pescadores entendem.
Ia começar um novo fato quando a linha
esticou e pude sentir a pressão na carretilha que
começou a soltar linha rapidamente – Esse é dos
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grandes! – E era. Quase dez minutos de luta
entre o peixe e eu. Um tucunaré de dois quilos;
com os acréscimos de pescador.
Agora tinha que tratar o peixe, Romilda
quis ajudar; recusei – Na barranca de rio só
homem prepara peixe. – No estilo ribeirinho,
para comer no trisca, tudo se resumia em tirar a
barrigada, abrir o bicho e colocá-lo sobre as
brasas.
– Está ótimo! – Romilda falou enquanto
com as mãos molhava mais um pedaço de peixe
no limão, no sal e na pimenta. Adorava as coisas
o mais simples e o mais natural possível.
O restante do dia foi banho de rio, risadas
e sexo. O banho foi com roupa mesmo, tinha
contado a ela sobre os candirus e sua preferência
e facilidade para penetrar buracos. Ela preferiu
não arriscar. Uma pena!
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CAPÍTULO 14
Os peixes trazidos da pescaria foram o
prato principal do jantar, desta vez Romilda
tomou conta da cozinha e os preparou com uma
mistura de algumas ervas onde predominava o
alecrim, ficou delicioso; arroz e feijão foram
mandados do refeitório pelo cozinheiro. Na
região amazônica o cominho é bastante utilizado
e você acaba se acostumando com aquele sabor;
nada melhor que variar de vez em quanto.
Na manhã seguinte resolvi deixar a
fazenda por conta do pessoal e nós fomos fazer
compras em uma cidade próxima; por
comodidade fomos de avião, uma vez que ela
pretendia comprar apenas coisas para a casa.
Passamos o dia em Cametá onde Romilda
não cansou de admirar a arquitetura das casas e
igrejas e compará-las com a cidade histórica de
Parati.
Sendo uma região chuvosa, principalmente
no período do final de ano, resolvemos antecipar
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nossa volta e às quatro da tarde pousamos na
fazenda.
Alfredo tinha feito contato e nosso turno
em Akakor ficou definido entre meia-noite e
quatro da madrugada; eu cumpriria as duas
últimas horas.
Fui render Romilda exatamente no horário
combinado: “Nada?” Perguntei a Romilda assim
que cheguei, achando estranha a posição dela
sentada em uma enorme raiz daquele
angelinzeiro; não era comum a dois metros de
profundidade na terra.
“Nada de nadinha!” Foi o único
comentário sobre o assunto. Dava ares de
preocupação e não conseguiu esconder seu
descontentamento quando voltou a falar:
“Alfredo me disse que você pretende visitar o
Egrégora após terminar seu turno e que
dispensou toda e qualquer proteção desta vez.
Isso é arriscado!”
“Consegui bloquear meus pensamentos
totalmente, Ate não pôde captá-los uma só vez!”

370

“Mas você quase perdeu o controle da
situação se envolvendo nela!”
“Um erro que não vou mais cometer, fique
tranquila. Ademais com essa vigilância todos os
demais ligados a nós estão com o tempo
bastante tomado. Veja você, por exemplo,
afastou-se do seu trabalho; sei o quanto lhe é
importante.”
Ela gostou da minha preocupação e
corrigiu-me:
“Eu não me afastei seu bobo, apenas
troquei o lugar de atuação. Agora dedico meu
trabalho aqui, vou influenciar lideres
comunitários locais, instruí-los, formá-los para
serem e vigiarem políticos e funcionários
públicos. Aqui não há miséria, no sentido real
da palavra, mas o índice de desenvolvimento
socioeconômico é muito baixo. Vou ajudar
melhorar isso, você vai ver!”
Tinha certeza que sim, afinal era uma
idealista por natureza.
“Vá descansar um pouco, eu dou conta do
recado aqui!”
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“Até parece, vou ficar ao lado da cama
igual à outra vez, fiz contato com o Luiz,
lembra-se dele, ficará no astral; vai me ajudar.
Ao menos você vai ter um mínimo de proteção e
não adianta reclamar!”
Eu sabia que não, por essa razão fiquei na
minha; afinal proteção nunca é demais.
Pouco antes do final do meu turno chegou
Alfredo. Isso de me colocarem em meio a dois
experientes e confiáveis projetores foi
proposital, não queriam correr o risco de,
inconscientemente, eu perambular no astral qual
um sonâmbulo e o posto ficar a descoberto; o
que pode ocorrer com certa frequência aos
iniciantes.
Com a chegada de Alfredo eu estava
liberado, antes de partir ele aconselhou
“Sentindo-se ameaçado volte para Akakor, no
salão, não aqui. Os pensamentos emanados pelo
Egrégora não poderão atingi-lo quando estiver
lá, ele é forte e Romilda e Luiz sozinhos não
poderão fazer nada para te ajudar; mas ela é
teimosa”.
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“Que ela é teimosa eu sei, mas sua
preocupação maior comigo é por estar
gostando de mim; dava para notar.” Pensei
apenas para mim mesmo enquanto me despedia.
“Não vou esquecer seu conselho, pode crer.”
Ate me recebeu com frieza dessa vez, não
queria falar e até evitava me olhar.
“O que foi Ate?”
“Estou fraca, enfraquecendo cada dia
mais. O caso caiu no esquecimento mesmo,
minha única esperança agora é o julgamento dos
dois!”
Pensei comigo mesmo que se ela estava
fraca, esse era o momento certo para atacá-la, só
não sabia como.
Foi aí que me toquei, Ate falou em um
julgamento. Isso significava novo envolvimento
da mídia. “Se Ate está ansiosa, os meios de
comunicação em massa devem estar mais ainda;
dependem dos índices de audiência. Quanto
mais audiência, mais caras as inserções, mais
lucro. Uma boa tática de guerra é cortar o
fornecimento de suprimentos ao inimigo!
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Funciona na guerra deve funcionar aqui
também!” Pensei. O problema era como fazer
isso.
Ate não estava faladeira e isso me dava
tempo para pensar, mas por mais que me
esforçasse sempre voltava a estaca zero; resolvi
ficar invisível para ela e continuar quebrando a
cabeça. Os motivos eram muitos, o inimigo era
forte, bem aparelhado e com imensa
disponibilidade financeira:
“Tá mal!” Conclui meio desanimado por
não chegar a nenhuma solução.
“Mao”
Foi como num flash “Técnicas de
guerrilha!”
Rapidamente repassei em pensamentos
ensinamentos teóricos. “As sete regras
essenciais chinesas... e ainda posso acrescentar
uma de origem soviética. Como estava me
esquecendo... Lawrence... nesse caso em
especial não pode ser esquecido nunca.”
Listei mentalmente:
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“Estabelecer uma ligação íntima com o
povo!”
“Recuar quando o inimigo atacar!”
“Fustigá-lo ao máximo!”
“Atacar quando o inimigo recuar?”
“Estratégia do um contra cinco!”
“Tática do cinco contra um!”
“Logística: Tudo tomado do inimigo!”
“Grande Mao-Tse-Tung” Não pude evitar
o comentário antes de prosseguir:
“Impedir a repressão, dissuadindo à
população de informar e ajudar o inimigo;
terrorismo sistemático contra os diretamente
beneficiados pelos resultados financeiros.”
“Estender ao máximo em superfície!”
O problema é que para fazer tudo isso eu
precisava do Egrégora, somente ele mantinha
conexões com os milhões de pessoas
envolvidas. Foi nessa hora que resolvi juntar
táticas de guerra com táticas de guerrilha.
Precisava da mídia para cortar a alimentação do
egrégora e do egrégora para calar a mídia.
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“Empregaria táticas de guerrilha também
contra o Egrégora!”
Ligação íntima seria o primeiro passo.
Voltei a ficar aparente.
“Ate, os culpados da sua situação são essas
pessoas que não te entendem, você os apoiou,
incentivou,
alimentou-os
com
seus
pensamentos; até tirou de um para dar a outro. E
o que recebeu em troca: o esquecimento, o
abandono à própria sorte; à morte!”
Ate reagiu violenta “Isso nunca, eles vão
ver!” Ela ia de um lado a outro sem parar.
“Ate, escuta-me, você não pode
embaralhar pensamentos nem emoções, mas
pode cortar partes não? Muitas das vezes você
me passava apenas pequenos trechos e se
limitava ao auge da raiva e do ódio!”
“Sim, isso é fácil!”
“Escute isso: “Xingou meus filhos, deve
ter batido neles quando eu não estava; se eu
deixar vai matá-los. Tem esses pensamentos?”
Não precisei esperar pela resposta.
“De monte!”
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“Acrescente a eles um ódio mortal, isso
você também deve ter de sobra, e devolva a
cada um dos que te formaram.”
“Ódio! Tenho sim! E vai ser um prazer
fazer isso, afinal é a minha função!”
“Faça isso a cada segundo, sem parar, até
que nos encontremos novamente.”
Voltei a me tornar invisível a ela.
Com isso pensei em disseminar uma
sugestão subliminar poderosa o bastante para
causar intriga entre milhões de famílias. “Vão
experimentar um pouco do próprio remédio! Só
que agora em dose cavalar!”
No meu plano rapidamente elaborado,
assim que começassem os desentendimentos e
brigas nos lares atingidos, os meios de
comunicação começariam dar cobertura.
Romilda podia me dar uma força
sugestionando os repórteres da existência de
uma desagregação familiar generalizada e em
franca expansão no país e até em alguns lugares
do mundo. “Ela só precisa acender o estopim, a
explosão eles mesmo fazem!”
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Contando com os duzentos membros da
irmandade instigaremos pessoalmente familiares
de noticiaristas, repórteres, redatores, editores,
diagramadores,
produtores,
editorialistas,
articulistas e até motoristas. “A vida familiar de
cada um vai se transformar num inferno!”
Quando a mídia em peso estiver
envolvida, como se diz, jogando mais gasolina
no fogo, convenço Ate a parar com o envio da
mensagem subliminar. “Mas manteremos nossa
influência pessoal junto aos responsáveis pela
mídia!”
Em cada casa, em cada lar e em cada
família, livres da influência de Ate, a paz vai
tender a voltar. As esposas vão perceber que o
marido não é o diabo que estava se apresentando
a ela, o mesmo acontecendo com eles em
relação a elas.
Vendo a perda de interesse no assunto a
mídia vai recuar; se aquietar. Em pouco tempo
vão perceber que só persiste degradação familiar
em suas próprias casas, mas não vão divulgar; o
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espírito de corpo vai impedir que isso viesse a
acontecer.
Quando o grosso das brigas estiver restrito
aos integrantes da mídia convenço Ate a voltar a
enviar as mensagens. As brigas vão recomeçar
por todo canto.
“O pandemônio vai voltar em todos os
lares, mas desta vez um vai culpar o repórter
que mora ao lado por viver em brigas, outro um
amigo que trabalha numa TV ou numa rádio e
assim por diante; terminado por envolver a
mídia como um todo, mas aí desacreditada aos
olhos da opinião pública.”
Lembrei também que todos da irmandade
deveriam coletar informações sobre a
movimentação dos órgãos de comunicação. Isso
seria utilizado em boicotes e sabotagens, como
sugestionar um eletricista a cortar a energia de
determinado lugar, vândalos a provocarem um
curto circuito na rede elétrica ou mesmo
fazendo um motorista errar o caminho para
determinado lugar ou inconscientemente
provocar um acidente de trânsito.
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Outros meios deveriam ser usados
paralelamente, como desestimular pessoas a dar
entrevistas, impedi-las de fazê-lo, ou mesmo
fazendo com que as entrevistas virem um
vexame. Também fazer com que as pessoas
evitem a aparicidariedade diante das câmeras
de TV esvaziando os locais onde tiverem
captando imagens. “Derrubamos helicópteros
se preciso for!” Confesso que essa idéia não me
agradou porque provocaria a destruição de
ótimas aeronaves que poderiam ser mais bem
empregadas.
“Por fim, fazer com que isso se estenda
por todos os cantos possíveis.”
“E o mais importante, causar toda sorte
de prejuízos às emissoras de TV, rádio, jornais
e revistas que teimarem em manobrar a opinião
pública com sensacionalismo barato. Só vão
escapar as que retratarem a verdade nua e
crua, mostrarem sempre as duas faces da
moeda, deixando o povo formar conceito
próprio; mesmo que isso não incremente a
audiência.”

380

Achei que o plano estava bom, à falta de
outro seria este mesmo a ser empregado, eu
trataria de convencer os demais. Tornei-me
visível a Ate novamente.
“Você sumiu de repente!”
“Tive problemas, mas já estou de volta.
Como está indo no envio das mensagens?”
“Já repeti milhares de vezes, estou me
sentindo mais forte, o retorno foi xingamentos
de todas as espécies, centenas de brigas, alguns
espancamentos e até uma ameaça de morte!”
“Espero não ter exagerado.” Pensei
bloqueando o envio de pensamentos a Ate.
Decidi que não ia parar, afinal o que estava
acontecendo respeitava o princípio do carma
“Quem planta vento colhe tempestade!”
Incentivei Ate a continuar e avisei que voltaria
tão logo fosse possível.
Quando retornei ao corpo físico Romilda
estava mesmo ao lado da cama acordada, resolvi
fazer o mesmo.
– E aí, como foi?
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– Um momento. Obrigado Luiz, está
dispensado.
Fiz uma espécie de continência ainda
deitado na cama, mas muito bem acordado; essa
noite não queria nenhum voyer astral por perto.
– Excelente!
Respondi à pergunta, excitado e radiante
com minhas próprias ideias; não podia e nem
queria disfarçar. Puxei-a para a cama, tirei por
cima da cabeça sua túnica, e o resumo da missão
daquela noite ficou limitado àquela única
palavra. Excelente, em todos os sentidos.
Quando paramos o único pensamento que
me tomava conta da cabeça era dormir, o dela
também; acho!
Durante boa parte da manhã expliquei a
Romilda meu plano. No começo ficou receosa
daquilo terminar numa tragédia generalizada,
ela conhecia bem a força de Ate e com certeza
tinha mais detalhes do caso do que eu. À falta
de melhores opções resolveu ouvir o que
Alfredo achava de tudo isso; depois
consultaríamos nosso grupo e então iríamos
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submetê-lo à aprovação da irmandade. Explicou
que era necessário que assim o fosse para
obtermos a cooperação de todos. Omiti
propositalmente o fato de já haver desencadeado
a ação. Ia colher resultados e usá-los como força
de argumento na assembleia que com certeza
iria ser formada e à qual Adelle estaria presente
sem sombras de dúvidas.
Quando voltei dos afazeres no campo fui
comunicado que Alfredo havia concordado e
dispensado uma consulta prévia ao grupo,
achava uma decisão muito importante para ser
tomada por uns poucos; essa também era a
posição de Adelle. A assembleia foi marcada no
salão de Akakor ainda naquela noite; todos
haviam sido avisados.
Romilda explicou que não precisávamos
nos preocupar com os nazistas em casos de
visitas individuais, reuniões e assembleias em
Akakor, isso estava sendo feito ha muitos e
muitos anos e deviam estar acostumados a elas.
Além do mais, no assunto a ser tratado não
existia nada de interesse daqueles apátridos.
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No horário marcado para assembleia
chegamos ao salão e como era de esperar mais
de duzentos projetores estavam no local. Com a
chegada de Alfredo e Adelle um círculo foi
formado, em seguida ele se juntou ao nosso
grupo e Adelle permaneceu sozinha no centro.
Cumprimentou a todos e agradeceu a
Alfredo por permitir que ela falasse diretamente
a todos os presentes. Começou dizendo da
importância de se tentar demolir um egrégora,
não somente por aquele para o qual havia um
plano arquitetado, mas também por tantos e
tantos outros mais. Explicou que sabia, como
todos nós, de egrégoras que se dissolveram ao
longo do tempo, fadados ao esquecimento e à
desmotivação dos que o criaram.
“Isso leva tempo, tempo demais, e quando
acontece na maioria das vezes o mal está feito
de modo irreparável.” Entretanto, lembrou, que
até onde tinha conhecimento, seria a primeira
vez que deliberadamente e conscientemente se
tentaria fazer com que um egrégora se
dissolvesse.
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“Dissolvido o Egrégora a influência da
mente coletiva que os move é desfeita e qual na
turba incontrolável, quando dissolvida, os
pensamentos individuais afloram e cessa a
irresponsabilidade e a inconsequência dos atos.”
Em um giro olhou acima de todas as
cabeças e continuou:
“Sei que nenhum de vocês esta pensando
não ter nada com isso! O problema é a
acomodação e esperar que as coisas se resolvam
por si mesmo; ou pior, esperar que os outros
cuidem delas. Todos sabem da Segunda Guerra
Mundial – isso não é novidade alguma – o que
talvez vocês não saibam, é que no gueto de
Varsóvia, com quatrocentos e quarenta mil
judeus nunca houve uma reação que pudesse ser
taxada como tal; a regra era a passividade!
Esperavam por um milagre, o fim da guerra,
alguém para salvá-los. Quando foram evacuados
para o campo de extermínio de Treblinka,
noventa e nove por cento dos judeus que
chegavam eram mortos nas duas horas
seguintes; esse foi o preço do não fazer nada
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quando podiam ao menos tentar. Num levante
quatorze mil judeus morreram causando apenas
dezesseis baixas aos nazistas. Derrota? Não!
Seis milhões de judeus foram mortos em
campos de extermínio e aqueles quatorze mil
foram as únicas baixas em combate e que de
fato contribuíram para o esforço de guerra;
portanto, uma batalha vitoriosa.”
Adelle girava enquanto falava de maneira
que uma hora ou outra estava olhado em sua
direção. “Contei esses fatos para lhes dizer que
não podemos ficar esperando que tudo se
resolva por si mesmo. Vamos à luta, vamos
fazer nossa parte do esforço de guerra para
derrotar esse egrégora. A população vai estar
conosco e vamos vencer!”
Daí para frente Alfredo se juntou a ela e
explicou em detalhes o plano esboçado por mim
para dissolver o Egrégora. Ao final, todos
concordaram e prometeram juntar esforços para
chegarmos ao objetivo. Qual tática de guerrilha,
cada um escolheria por si mesmo seus alvos.
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“A desproporção numérica pode passar em
muito cinco deles para um nosso. Arranjem-se
em grupos de cinco, ataquem sempre em cinco
contra um. Adelle, Romilda, Luiz, Vinícius e eu
formamos um grupo. Como tarefa extra
Vinícius, em especial, fica incumbido de Ate;
nós com a proteção, o Egrégora vai ficar
fortalecido e não queremos correr riscos
desnecessários.”
Alertou a todos que escolhessem os
profissionais de mídia mais importantes
primeiro e acrescentou:
“Atirem primeiro nos oficiais!” E
continuou: “Sempre quis dizer isso” Gesticulou
com o dedo em posição de disparo, deixando vir
à tona seu ar moleque para logo em seguida
retomar a seriedade.
“Algumas dicas: localizem o caixa dois
das empresas e entreguem aos fiscais não
corruptos e façam vazar informações sigilosas
aos que tem coragem para divulgá-las. Lembrese que as duas maiores empresas de mídia do
país – ficam numa disputa de comprarem os
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melhores e mais caros jatos executivos – onde é
sempre usado o dinheiro do povo; uma, com o
diretamente arrecadado deles por meio de
doações e, a outra, com o repassado via
empréstimos
por
nossos
governantes.
Sinceramente, não sei o que é pior.”
Qual Adelle fez um giro completo olhando
a todos e continuou:
”Uma boa tática a ser empregada pelos
diversos grupos que serão formados é a
emboscada. Sim! Emboscada! Emboscada!”
Repetiu por duas vezes seguidas a palavra
antes de continuar:
“Não aquela de ficar atrás de um toco por
uma semana comendo rapadura e com uma
arma na mão. Estamos lidando com a mídia e
estou me referindo a emboscada a eventos.”
Deu uma pausa aguardando a assimilação
“Vou dar dois exemplos: Em noventa e quatro,
na Copa do Mundo de Futebol nos Estados
Unidos a Kaiser comprou as quotas de
patrocínio das transmissões da Rede Globo de
Televisão, a Brahma, marca concorrente,
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investiu toda a sua verba uniformizando torcidas
organizadas e oferecendo material promocional
ao redor dos estádios onde acontecia o evento
esportivo – o dedo do slogan a número um –
enormes, com duplo sentido – seleção número
um e cerveja número um – facilmente aceitos
foram vistos com a enorme torcida nos jogos da
seleção brasileira; resumindo, a Globo teve que
cortar jogadas onde eram vistos os materiais da
emboscada prejudicando o telespectador. No
outro exemplo, em 2007, a Procter & Gamble
executou uma ação de emboscada onde várias
pessoas contratadas passearam livremente pela
Festa de San Gennaro com a camiseta branca
toda lambuzada de molho de tomate; nas costas
da camisa aparecia a mensagem: Manchou?
Ariel”.
Enquanto Alfredo dava uma pausa, muitos
– que nunca tinham ouvido falar nesse tipo de
emboscada – comentavam com o amigo ao
lado. Quando ele voltou a falar, a idéia já tinha
sido assimilada por todos.

389

Depois sugeriu que, em qualquer evento
relacionado ao caso e coberto pela mídia
televisiva, se instigasse o uso de cartazes com
dizeres simples:
“Exploradores da Desgraça”
“Jatos de Lágrimas”
Explicou também que as mensagens
deviam ser simples, objetivas, e que o provável
corte na transmissão não iria afetar em nada o
que se pretendia.
“A mídia exclusivamente falada e a escrita
que não tem vínculo com as emissoras vão dar
destaque ao fato. Isso é o que importa.”
Os questionamentos foram poucos e
solucionados, Alfredo marcou uma nova
reunião para dali a uma semana com mesmo
local e horário. Todos foram liberados.
Cada um voltou ao seu lugar de origem ou
aos seus afazeres como de praxe e eu, depois de
tranquilizar Romilda, voltei ao Egrégora.
Ate estava disposta, forte, falante, com a
pele mais rosada – e isso era possível – uma vez
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que eles empregam instintivamente na aparência
seu estado interior.
Ficou simplesmente me olhando durante
alguns instantes antes de falar:
“Você é o máximo cara. Teve briga de
enfrentamento por causa de posições contrárias;
várias!”
“É isso ai, continue enviando as
mensagens.”
Não queria atrapalhar o trabalho de Ate e
na manhã seguinte eu precisava cuidar de meus
afazeres, falar com minha filha ao telefone,
resolver assuntos com Raquel e uma infinidade
de outros. Decidi voltar a dormir.
Romilda acordou super motivada,
informou que enquanto eu fui ter com o
Egrégora ela foi visitar um repórter que deu
larga cobertura à época dos fatos. Tinha
localizado uma foto recente da mulher do cara
com um amiguinho e que estava escondida
dentro de um livro; em sonho projetou o livro e
a imagem da pessoa envolvida “Foi fácil, ele já
devia ter desconfiança, levantou foi até a estante
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folheou o livro e encontrou a foto; o quebra-pau
começou na mesma hora, quando saí a coisa
ainda estava fedendo!”
Avisou também que havia conversado com
os demais do nosso grupo e que haviam
decidido manter-me afastado do caso em si para
evitar que vindo a saber fosse nele envolvido de
maneira negativa e ficasse vulnerável a Ate.
Explicou “Tudo tá correndo tão bem, não
devemos arriscar.”
“E eu, o que vou fazer, Ate esta fazendo o
trabalho dela e não há nada que justifique eu
ficar indo lá, temos que dar um intervalo de uma
semana; pelo menos!”
“Ataque as emissoras de TV, descubra
uma coisa errada de uma e entregue à outra e
vice-versa.”
Gostei da ideia. Faria isso, estava
decidido.
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CAPÍTULO 15
Tão logo deu dez da manhã eu aproveitei
para fazer uma ligação para minha filha, queria
saber como estava passando e sobre suas
atividades no dia a dia.
Ela estava mesmo ansiosa para falar e
contou que tinha ido ver uma escolinha e que
adorou; tinha muitos brinquedos e a professora,
Tia Maria, era muito engraçada.
Falou também que a mãe andava muito
nervosa, implicava com tudo e brigava a toda
hora. O que, por certo, era fruto de sua nova
situação, principalmente a financeira.
Contou que a Tia Sílvia tinha brigado com
o Tio Rodrigo e que eles tinham ido embora do
hotel.
Essa última informação era preocupante
porque podia ter alguma relação comigo, mas
cheguei à conclusão que eu era apenas mais um;
se algo ocorreu com relação a isso o foi ou seria
por qualquer homem envolvido, não
necessariamente eu.
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Fiquei sabendo do apartamento que a mãe
tinha escolhido e que lá tinha playground, mas
não tinha piscina. Disse também que a mãe
falou que o dinheiro era pouco para alugar um
com piscina.
“Melhor assim!” Pensei acrescentando
“Fico mais tranquilo dessa forma.” Sabia que
Marisa era bastante espoleta e que a mãe teria
que trabalhar. “Nesses casos as crianças acabam
ficando por conta dos funcionários do
condomínio.”
Adorei saber que mudariam na semana
seguinte.
Tinham feito compras e ela havia ganhado
um montão de coisas novas. O quarto dela era
todo em cor rosa, até a cama e os armários.
– Pai até a televisão é rosinha!
Depois de quase vinte minutos de relatos
bastante minuciosos para a idade dela resolveu
desligar. Informei que precisava falar com a
mãe dela e que iria ligar no outro celular.
– É melhor mesmo, senão acaba com a
bateria do meu!
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Respirei fundo por duas vezes seguidas e
disquei o número do celular de Raquel.
Não precisei esperar muito.
– Raquel
– Sou eu! Preciso saber quanto custou as
coisas que compraram, para fazer a
transferência do dinheiro.
– Tudo ficou em vinte mil, dezenove e
quinhentos para ser mais exata, mas faltam
algumas coisas ainda; muita coisa eu paguei
com dinheiro que eu tinha na conta, mas tem
muita coisa ainda para pagar.
– Tá certo! Amanhã vou à cidade e faço a
transferência para sua conta.
Na hora me passou pela cabeça por que
não fiz isso ontem; porém, de avião em duas
horas eu ia e voltava e eu adorava voar.
– É o que dá não ter internet aí na fazenda!
Raquel aproveitou para alfinetar.
Internet de fato era uma coisa que ainda
não tinha na fazenda, mas poderia; embora eu
ainda preferisse fazer tudo diretamente no
banco. Até por que sabia como era fácil pegar
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senhas na Internet “Operações com o cartão fica
mais difícil!” Pensei.
Por essa e outras razões conclui por
continuar utilizando o cartão para as operações
bancárias.
Não pude deixar de pensar que um
programinha fácil podia resolver tudo: no
teclado virtual três setas ou três mãozinhas
numeradas ou coloridas tipo vermelho, azul e
amarelo, posicionadas de forma a obedecerem
ao mesmo espaçamento dos números na tela, e o
operador pudesse escolher com antecedência
qual seria a verdadeira; resolveria esse e o
problema de controle remoto da tela, de
câmeras secretas instaladas no ambiente... ou de
olho comprido no astral ou no físico.
– Até então vou continuar utilizando o
cartão!
Continuava achando mais seguro.
“Ademais, em casa na obra tem Internet, e
só servia para Raquel ficar pendurada nela o
tempo todo.” Pensei, podendo entender agora os
reais motivos.
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Ainda bem que a conversa limitou-se a
questões financeiras e foi encerrada tão logo se
fixou os valores, a forma e o dia da remessa.
Desliguei o telefone “Graças a Deus, assunto
encerrado, dai para frente só a pensão da minha
filha, os gastos dela ficam por conta do outro;
ou do capeta!” Sentia-me aliviado.
Romilda se aproximou quando encerrei a
ligação, era bastante discreta nessas questões.
– Têm um tempinho para conversarmos?
– Desde que não seja o Egrégora, Lança
Sagrada e Raquel; qualquer coisa.
– Não é! Compreendo como se sente!
Você se viu envolvido numa situação que
acredita ser nova para você, puro engano.
Explicou que a união dos irmãos começou
no ano 46, relatou dados históricos, princípios e
a nomenclatura teosófica.
– Você pertence à irmandade desde
imemoráveis tempos, algumas passagens você
pôde ver quando ligeiramente vasculhou seu
passado. Ao longo dos tempos alguns irmãos se
uniram com objetivos específicos formando
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novos seguimentos, você e eu inclusive. Porém,
nossos laços com as origens continuam os
mesmos. Agora, de posse dessas informações
deve voltar a ele outra vez, com mais vagar,
buscando restaurar a consciência dessa parte do
seu Eu interior.
Alegando não poder falar mais, apenas
mencionou que a Irmandade é guiada por doze
mais um Irmãos, dos quais cinco nunca
abandonam o templo etéreo e sete vêm ao
mundo material quando necessário; atuam no
corpo invisível e no visível, nesse último como
pessoas comuns, com profissões e atividades
normais, nada havendo que os distinga dos
outros homens a não ser pela inteligência e
cultura acima do normal. Completou seu relato
dizendo que o décimo terceiro permanece oculto
do mundo material pelos outros doze. É o Chefe
da Ordem mãe e adotou o nome simbólico de
Cristão Rosacruz.
– Doze são as esferas necessárias para
cobrir a décima terceira!
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Isso me fez lembrar que eram também
necessários doze projetores para transportar um
passageiro.
Romilda terminou ali seu relato dizendo
que eu teria que descobrir por mim mesmo. E
que era necessário que o fizesse.
– Tudo está guardado no seu Eu interior é
só deixar aflorar!
Aproveitei para tirar dúvidas e relatei o
caso de Ate que quando tentei dar a mão para
cumprimentar ela se afastou. Ao que ela
respondeu que em astral um ser para tocar em
outro os dois tem que estar em uma vibração
idêntica.
– Tem que haver um querer de ambos os
lados!
Completou.
– E a forma astral, ela pode tocar num
corpo físico de outra pessoa?
– Pode! Os médiuns espíritas são um
exemplo disso, mas os espíritos igualam suas
vibrações com as do cavalo; como são tratados
na Umbanda.
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Lembrei e relatei a ela um caso que me
intrigava há tempos. Meu pai, que ainda é vivo,
apareceu para mim certa vez, eu estava deitado,
porém, acordado e lendo uma revista com o
corpo voltado para o lado de fora da cama. A
projeção se limitava a uma cabeça cintilante
projetada muito próxima à minha e era formada
de pontos de luz que se moviam rapidamente,
parecia zumbir; quando falou, sua voz alta e
clara, e foi recebida diretamente dentro da
minha cabeça. Num dado momento a aparição
projetou uma mão de igual forma e a levou em
minha direção com a nítida intenção de me
tocar. Lembro-me de ter falado para que não me
tocasse, não adiantou; ao ser tocado, eu levei
tremendo choque e a visão desapareceu na
mesma hora.
– É exatamente isso, diferença de
vibração. Médiuns têm o dom ou o
desenvolvem. Para os demais, ou aprendem a
igualar a vibração ou não tem jeito não. Apenas
uma exceção: nossa Alma Gêmea; essa vibra no
mesmo tom.
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Olhou para mim por um momento e
completou
– E isso se os dois estiverem naquele
momento, em astral, e com o mesmo estado de
espírito!
Meio sem graça, contou que uma vez fui
visitá-la em astral, estava em estado
sonambúlico e falava o tempo todo da corrida de
Fórmula 1, e que ela me levou em astral até o
autódromo. Que ambos sentamos na lateral de
um carro F1 que corria na pista; eu ria igual
criança e que ela me segurou o tempo todo.
– O que acontece no transporte astral,
como fizeram comigo para me levar a Akakor, e
que disseram ser possível usar para viagens
intergalácticas.
– Nesse caso, doze projetores se
concentram para que seus corpos perispirítico
abandonem a forma humana e adotem a de uma
bola, por pensamentos também sugestionam a
décima terceira, a que vai ser transportada, a
fazer o mesmo. Depois a envolvem escondendoa no núcleo. Nesse caso não existem diferenças
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vibracionais, as esferas possuem todas elas; no
núcleo a mais forte e na periferia as mais sutis.
Uma se liga à outra no ponto de coincidência
vibratória.
Lembrou-se de um fato relacionado aos
nazistas, com o grupo de doze, e como isso
podia ter relação com Akakor.
Repetiu a fala de um Chefe de
Inteligência das SS, Walter Schellenburg, e a
cena que ele havia visto em um castelo usado
para encontros secretos:
– Aconteceu que eu entrei acidentalmente
no quarto e vi esses doze líderes SS sentados ao
redor de um círculo, todos submergidos em
profunda e silenciosa contemplação; foi de fato
uma visão notável.
Deixou claro que o 13° podia ser o
passageiro oculto.
“Hitler?” Não pude deixar de pensar.
– Sol Negro!
Olhou meu ar de desentendido e
continuou:
– Deutsche Ahnenerbe?
Sorriu ao ver-me boiando, mas não quis
cooperar:
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– Se não sabe, pesquise. É muito para eu
te explicar agora.
Sorriu novamente para mim com ares de
brincalhona.
– Simples assim!
Brincou:
– Como vê, tudo é muito novo, muito
moderno e muito fácil. Tudo indica que até os
nazistas sabiam usar; você também sabe, apenas
ainda não recobrou essa faculdade.
– Até parece!
– E o é! Você vai ver!
– Espero que sim!
A aula terminou por ali. O restante do dia
foi ocupado em afazeres do físico, até deitarmos
após o jantar.
Conforme o planejado, naquela noite
voltei a Akakor para cumprir minha parte na
vigilância do local e fui informado por Romilda
que não houve nenhuma movimentação estranha
até àquela hora pelo menos.
Ela quis ficar comigo durante o meu
período; queria me contar alguma coisa.
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Sorri, achando que era apenas um pretexto
para ficar mais tempo ao meu lado, mas não me
importei; gostava do papo com relação aos
assuntos do astral.
No entanto, o que ela me revelou era
bastante importante “Descobri que a principal
rede de televisão do país está usando na cidade
de São Paulo um terreno que dizem pertencer a
um órgão público. Sugestionei um repórter da
rede concorrente para investigar.”
Contou também que, conforme foi
informada pelos demais, a violência doméstica
tinha aumentado em muito e que todos os dias
se veem manchetes relatando novos casos por
todos os cantos.
“Um irmão disse ter sugestionado um
médico a relatar sua versão em livro, outro disse
que o fez também com uma terceira pessoa e
que também estava sugestionando que
escrevesse seu ponto de vista.”
“Se a imprensa quer ser livre, a liberdade
de expressão deve continuar sendo garantida. Os
do povo têm a liberdade de expor seu ponto de
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vista, o promotor do caso é que não tem; esse
deve expor somente as provas em que baseia sua
tese; assim mesmo só no tribunal.” Afirmei.
Notei que estava ficando empolgado e
procurei me acalmar e corrigir: “Se quiser tratar
de ponto de vista pessoal, que primeiro se afaste
do caso; venha para o lado dos do povo.”
“Liberdade de expressão é o direito de
manifestar livremente opiniões, ideias e
pensamentos. É um conceito basilar nas
democracias modernas nas quais a censura não
tem respaldo moral.” Ela devolveu.
Continuei achando que Romilda era uma
espécie de enciclopédia ambulante, mas nada
disse.
Ela avisou também que eu tomasse
cuidado, pois estava muito perto de tomar
conhecimento da realidade dos fatos, e isso iria
me expor à influência do Egrégora; como todos.
Pouco antes das quatro da madrugada
Romilda voltou ao sítio, ao menos disse que ia
voltar.
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Quando passei o turno para Alfredo
retornei ao Egrégora.
Ate estava eufórica e desta vez o encontro
foi na rua; forte, ela se dava ao luxo de vagar
pelas imediações. Fiquei pensando o que iria
acontecer quando toda força que desencadeamos
a fortalecesse ainda mais.
“Meu salvador!” Aproximou enquanto
fazia uma espécie de reverência à moda
imperial; baixou cabeça e tronco enquanto
colocava uma das mãos para trás.
“Parece animada!”
“Animadíssima! Recebo a cada minuto
milhares de pensamentos novos, alguns
reformulados e, os mais antigos, muito, mas
muito mesmo, fortalecidos.”
“Fico contente que seja assim! Continue
enviando as mensagens. Hoje também não
posso ficar por muito tempo, mas voltarei em
breve!”
Por dias todos cumpriram brilhantemente
suas tarefas.
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Dois meses se passaram desde então.
Nesse período tudo avançou conforme o
planejado e, infelizmente, algumas coisas não da
forma como foram previstas; poucas em relação
ao todo.
Ate fez maravilhosamente bem seu
trabalho voltado para o mal; o rebu estava
instalado.
Nesse período eu consegui repor a
consciência de parte do meu passado.
Romilda
conseguiu
que
alguns
funcionários públicos da região perdessem o
emprego por corrupção; até alguns vereadores
foram cassados.
Por outro lado, Raquel teve que vender o
carro, estava com os cartões de crédito
estourados; o amigo sumiu.
Naquela madrugada em Akakor quando
me projetei no salão encontrei a irmandade toda
formando um círculo à minha volta; Alfredo
estava em posição junto aos demais.
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No início não entendi a nova organização.
Porém, me vi falando aos demais com
desenvoltura, cumprimentando cada um não
pelos nomes atuais, mas por aqueles nomes que
usavam quando os conheci anteriormente; em
vidas passadas.
Quando olhei para Alfredo mais de 10
nomes e fisionomias me vieram à mente; o
mesmo aconteceu com Romilda. A cada um dos
demais ali presentes, eu podia atribuir dois ou
três nomes e rostos conhecidos.
“Seja bem-vindo!”
Foram os votos de todos, tal qual
estivessem me vendo pela primeira vez.
Estavam acostumados a essa abertura da mente;
todos, indistintamente, haviam passado pela
mesma fase em alguma etapa de suas vidas. “É
bom estar de volta!”
Eu agora não era simplesmente Vinícius e
sim a comunhão de todos os Eus anteriores. Ao
mesmo tempo me via na floresta, solto nela, na
idade da pedra e por todas as fases da história
até os dias de hoje.
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“Irmãos, é hora de destruirmos o
Egrégora!”
“Dali mesmo enviei uma ordem a Ate para
que parasse de enviar as mensagens.”
“Sim! Amado mestre.” Meio brincando,
meio aceitando, Ate apenas colocou um por quê:
“Tá tão bom! Tenho mesmo que parar?”
“Sim!” Afirmei, enquanto continuava:
“Eu estava certo no começo, não estava?”
Eu sabia que Ate não tinha pensamentos
próprios, nem emoções, e havia descoberto que
sua única vontade própria era a existencial;
qualquer outra podia ser sugestionada.
“Não importa, estou forte mesmo!”
Silenciou.
Incrível, mas a todos pareceu que o mundo
se aquietou; ao menos uma parte dele.
“Vão agora e tomem com vigor a segunda
parte do plano e mantenham os envolvidos com
a mídia sugestionados. Cinco contra um! Os
grupos devem agir em conjunto; nessa hora
mais do que nunca.”
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Todos desapareceram ao mesmo tempo, eu
inclusive.

Tudo virou rotina. Certo dia, acordados,
Romilda e eu conversávamos sobre os nazistas e
Akakor:
– Simplesmente nada! Anos e anos e nada!
– O que você acha?
Romilda me perguntou contando com que
minha nova fase me balizasse naquele
entendimento.
– Eles vão aparecer, algum fato novo os
trará de volta. Pode ter certeza disso. Vamos
continuar com a vigília.
Naquela noite voltei sozinho a Akakor
para cumprir meu turno, havia muita coisa a ser
feita, ninguém podia perder tempo, muito
menos Romilda; fazia muito que confiavam em
minha experiência.
Recostado numa raiz do angelinzeiro,
posição que adotava na maioria das vezes,
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sempre a dois metros da superfície; exatamente
na profundidade combinada com os demais, fui
atraído por movimentação diferente no salão.
Dentro, uma bola de luz iluminava tudo de
um azul cintilante. Abandonei a forma física e
desci para lá. Agora podia ver exatas doze bolas
de luz separarem-se deixando ao centro apenas
uma posicionada bem no meio do piso, abaixo
do centro da abóbada; a décima terceira bola.
Cada uma das bolas de luz foi tomando
sua forma física, todos trajavam uniformes
nazistas; a suástica podia ser vista no ombro de
cada um. Todos eram velhos, veteranos de
guerra podia se dizer; a idade média devia
passar de cem anos.
Ao centro, uma figura ainda mais velha,
sua imagem projetada não lembrava ninguém,
só se podia supor. E foi o que fiz:
“Hitler!?”
Em dado momento a confirmação, todos
ergueram o braço direito com a mão espalmada
na altura dos olhos “Heil Hitler” surgiu em
uníssono com apenas uma voz dissonante “Mein
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Führer”, procurei gravar a imagem deste em
especial; com certeza havia gravado as dos
demais também.
A figura central levantou o braço da
mesma forma “Sieg Heil” Logo mudou sua
coloração para um tom esbranquiçado e
começou a subir escoltado pelos outros doze
projetores, num círculo perfeito à sua volta.
Acompanhei a certa distância.
Da mesma forma que aconteceu comigo e
já havia visto acontecer com Alfredo, a figura
central desapareceu num facho de luz.
“Hitlergruß” Comentei para mim mesmo
enquanto procurava precisar a hora exata
olhando o relógio que mantinha à cabeceira de
minha cama; ao lado do corpo físico. Três horas
em ponto.
Com a certeza de que Hitler nunca tinha
estado antes em Akakor e que o tom
esbranquiçado adotado pelo fantasma era a
característica dos espíritos dos mortos; voltei ao
sítio.
– Romilda, acorde, acorde.
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Chacoalhei o corpo dela por alguns
instantes antes que se movesse.
– Acorde.
– O que foi! Eu estava no meio de um
trabalho!
Olhou para o relógio
– Abandonou seu posto! O que houve?
– Tem que me ajudar a procurar a posição
dos astros em relação à Akakor às três horas de
hoje, vinte de abril de dois mil e nove.
– O que aconteceu!
– O enterro no mar!
– Como assim, do que esta falando, o que
tem a ver o enterro no mar?
– Estão enterrando seus projetores no
espaço! Quer dizer, mandando-os para algum
lugar no infinito.
– Repovoando planetas!
Romilda praticamente pulou da cama.
Agora tudo fazia sentido para ela e para mim
também.
– New World Order!
Não pude evitar a expressão.
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– Precisamos de um mapa estelar! Sei
quem pode conseguir isso para nós, mas só
amanhã. Isso que dá não ter Internet!
Não sei por que, mas me recordou a
Raquel.
Não pude também evitar contar tudo, nos
mínimos detalhes, independente do avançado da
hora.
– Que dia você disse mesmo que era hoje?
– Vinte de abril! Por quê?
– O aniversário de Hitler, é hoje, cento e
vinte anos! Como é possível?
Lembrei-me de alguns documentários:
– Cientistas dizem que já está viva a
pessoa que vai atingir cento e cinquenta anos.
– É... Drogas, um sistema de vida
controlado, atenção nas doenças, sei lá. Eles
fizeram muitos avanços nessa área, usaram de
pesquisas monstruosas durante a guerra; mas
fizeram avanços!
– Seja como for, estava vivo há alguns
minutos atrás, depois eu sei que morreu; ele
ficou esbranquiçado igual os desencarnados que
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costumamos ver. Só não sei por que Akakor,
projetor ou não poderiam levá-lo a qualquer
canto do universo que conhecessem. E devem
conhecer e se utilizar dos poderes da lança.
– Não! Não podiam não!
– Como assim, fazemos isso a toda hora.
– Com vivos! Não com mortos! A Lei que
rege um e outro lado da vida é completamente
diferente; precisavam de Akakor; quer Hitler
fosse ou não um projetor.
– Os doze projetores fizeram o bloqueio
inicial, mas só poderiam fazer isso enquanto ele
estivesse vivo. Eles mataram o corpo numa hora
exata, quando estavam em Akakor, depois, o
lugar fez o bloqueio; mais um dos poderes
daquele lugar que devemos investigar.
– Sabemos que aquele lugar bloqueia toda
interferência externa, mas isso.
Ela parou um pouco como se fosse pedir
alguma coisa, até que por fim decidiu:
– Posso eu mesma dar a notícia ao
Alfredo?
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Disse Romilda sem poder esconder a
excitação gerada pela notícia.
– Lógico!
– Não se importa de me dar uma força,
estou tão eufórica que não se vou conseguir
pegar no sono.
– Tá certo! Mas tá ficando folgada!
Dei a bronquinha enquanto passava minha
mão por sobre a cabeça dela. Dormiu.
Fiquei por alguns instantes meditando,
sozinho com meus pensamentos, sabia que
Romilda estava grávida e logo nasceria meu
segundo filho.
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CAPÍTULO 16
Assim que coloquei Romilda para dormir
deitei e adormeci em seguida. Vi-me nova e
inconscientemente projetado no salão em
Akakor.
Sozinho, posicionado ao centro, não tive
dúvidas, o inconsciente havia dirigido a ação. E
se meu Eu Superior me trouxe de volta àquele
lugar naquela hora o propósito só poderia ser
um, buscar o destino de Hitler.
“Me leve para onde a Lança esta
apontando!” Com esse pensamento em mente
iniciei a subida rumo à superfície. No ponto
mais ou menos esperado a súbita aceleração, a
inconsciência seguinte, e a aparição em um local
totalmente estranho.
Sabia que chegar a um planeta não
significa ir diretamente ao centro industrial,
tecnológico ou artístico do mesmo, mas onde eu
estava definitivamente nada existia e nem
parecia ser possível existir. Tudo não passava de
um sistema gasoso escaldante; podia notar.
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Subi muito acima do planeta, se é que era
um, fora da camada gasosa que o envolvia. Se
eu achava que o lugar onde estava era grande,
mudei de ideia quando vi o que estava à minha
direita um planeta colossal em tamanho. Parecia
uma enorme bola avermelhada deslizando no
espaço.
Curioso, acompanhei por alguns instantes
e deu-me a impressão que mantinha uma órbita
lateral ao vetor percorrido por mim, dava a
impressão de se afastar e aproximar ao mesmo
tempo. Não entendi por quê.
“No universo de Nebadon há dez mil
sistemas de mundos habitados e eu fui cair
numa nuvem de poeira e gases.”
Não entendia o que Hitler teria vindo fazer
naquele lugar “Um enterro no mar seria mais
bonito!” Não pude evitar o comentário.
Olhei para baixo onde só existia uma bola
que parecia fumaça densa. Resolvi voltar. Direto
para a fazenda.
Quando acordei pela manhã Romilda já
estava acordada e enquanto tomávamos café
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comentei o meu retorno involuntário a Akakor e
a estranha viagem ao planeta desconhecido.
– Estranho!
– É... tudo é estranho mesmo, e tava
pensando... até a despedida de Hitler foi
bastante estranha... sem pompa alguma. Quase
um tchau e pronto, lá foi ele. Parece que estava
fugindo ou com pressa.
– É isso!
– Isso o quê?
– Pressa! Tinham um horário certo!
Preciso!
Pegou um copo e apoiou uma caneta sobre
ele, depois colocou uma laranja a alguns
centímetros de distância. Ajeitou o copo de
modo que a caneta ficasse apontando para a
laranja.
– Veja isto!
Romilda rodou o copo um pouco no
sentido anti-horário e deslocou a laranja para a
direita. Depois voltou a falar “Nem era preciso
tanto deslocamento, dada a distância existente
entre os dois pontos basta um grau de diferença
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aqui atrás e o objetivo está perdido por milhões
de quilômetros lá na frente”.
– Isso significa que eu errei o alvo!
– Sim, por muito, muito mesmo!
Foi nessa hora que lembrei o planeta
monstruosamente grande que passava ao lado;
falando em distâncias astronômicas é lógico.
– Tava me esquecendo, quando subi acima
do que achei ser a atmosfera do planeta vi um
planeta enorme se movimentando lateralmente.
Parecia mais um sol de tarde, vermelho; mas
não era gasoso como aquele que eu estava.
– Esse sim pode ter sido o alvo de Hitler.
Mais um motivo para conseguirmos uma cópia
do mapa celeste.
– Eu estava pensando, se é assim como
você explicou com o copo e a laranja, existem
duas velocidades a serem consideradas e uma
distância enorme entre os dois pontos.
– É... creio que conta também o
movimento de translação da terra e a
movimentação do alvo.
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– Não é mais fácil perguntar ao teu amigo
o que tinha acima das coordenadas daquele
lugar? Usei meu conhecimento de piloto para
sugerir.
– Sim, voltamos ao mapa astronômico
acima daquele ponto, acho que ele pode
conseguir isso; traçar um vetor do ponto Akakor
ao ponto planeta X. Uma reta X, Y; quero dizer.
– Só está esquecendo uma coisa, não
temos um ponto GPS para Akakor e acho que
não vai ser fácil descobrirmos.
– Creio que podemos primeiro procurar no
Google Earth um valor aproximado, depois
voamos para lá em seu avião. É possível isso
não?
– Calculo que seja em torno de mil e
quinhentos quilômetros, vamos voar o dia
inteiro, mas é possível sim.
Romilda propôs irmos à cidade mais
próxima onde tinha Internet e lá ela faria a
pesquisa na qual estava interessada.
Ela queria fazer uma travessia de barco
entre a fazenda e a cidade de Baião; queria
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conhecer o rio. Mesmo sendo apenas uma
travessia, quase de margem a margem, levamos
uma hora para chegar à cidadezinha e fomos
direto a uma lan house.
Por sorte um dos micros tinha o programa
Google Earth instalado e não demorou carregar.
Colocamos para procurar como Akakor e o
resultado não podia ser outro; nada no Brasil.
Apenas uma referência em Milão, na Itália.
– Descartada!
Falei para Romilda enquanto apontava um
local na posição global.
“Vejamos... eu acho que é por aqui assim.”
Acionamos o marcador de waypoint e
anotamos as coordenadas do local 10°5’6,55”S
e 61°11’17,62”W.
Verifiquei que se fosse mesmo ali eu
estava certo, a medição apontava 1491 km.
– Oito horas de vôo!
Falei para Romilda que a viagem seria
muito arriscada, muitas horas de vôo
sobrevoando floresta densa; além do que
teríamos problemas com combustível.
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– Alguma solução?
– Triangular o ponto em astral a partir de
lugares conhecidos; não vejo outra saída, mas
isso vai ser bastante impreciso.
– Fazemos depois. Mesmo sendo
imprecisa vou passar essas coordenadas ao meu
amigo e vamos ver no que dá.
– Por que não telefona pra ele, quem sabe
pode nos dar algumas dicas. Vai ver a gente tá
perdendo tempo, somos totalmente leigos no
assunto!
– Onde tem um telefone aqui? Celular é
caro!
– O posto telefônico é logo ali. Vamos?
Romilda fez a ligação e em instantes uma
pessoa atendeu do outro lado da linha.
– João falando.
– João, sou eu Romilda, como tem
passado?
– Olá! Estou bem sim e você, por onde
tem andado?
– Uma longa história, qualquer dia te
conto. João me diga uma coisa, o que você
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precisaria para me dizer que planeta estava
sobre um ponto exato da terra numa
determinada hora?
– Dados exatos de posição e horário e um
supercomputador. Com certeza você não tem os
dois primeiros e eu não tenho o terceiro item
necessário; portanto, impossível!
– Difícil assim?
– Você disse exato, isso é dificílimo!
– Vou mudar a pergunta então, esta
madrugada, por volta das três que astros podiam
ser vistos?
– Uma infinidade deles, depende apenas
da distância! O que é que você está mesmo
querendo saber?
– O X da questão é o seguinte, quero saber
se um planeta enorme e avermelhado podia ser
visto nessa hora.
– Muitos, a menos que esteja buscando o
Planeta X.
– Um planeta X, você quer dizer o que me
interessa?
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– Não sei se é isso que te interessa, mas
estou me referindo ao Planeta X, Nibiru,
Hercóbulus ou Planeta Absinto. Sua órbita
excêntrica o mantém invisível para nós por
milhares de anos, dizem que vai poder ser visto
a partir de maio de 2011, mas não há
confirmação científica a esse respeito. Se for
isso você pode pesquisar melhor na Internet,
mas não acredite em tudo não!
– Tá certo, vou procurar sim, obrigada.
Romilda desligou o telefone e novamente
a enciclopédia ambulante falou mais rápido.
– Como pude me esquecer, vamos voltar,
no caminho te conto!
Uma hora de barco era bastante tempo e
ela começou me contando que desde a
antiguidade, entre os Sumérios, a seis mil anos,
já se fazia referência a um planeta chamado
Nibiru. Seus habitantes foram descritos como
raça de deuses; que artefatos, tabuletas
cuneiformes de argila e pedra foram encontradas
no Iraque e faziam referência a viajantes
cósmicos. O planeta de origem desses deuses
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passou a ser conhecido e buscado, pela NASA
inclusive, como 12° Planeta ou Planeta da Cruz.
Que o ano Nibiru é de 3.600 anos do
nosso, e que muitos livros foram escritos sobre
o assunto partindo do que foi decifrado de
escritas datadas de 4.000 a.C., que um
fragmento se encontra na Alemanha e indica
que a terra é o sétimo planeta quando se conta a
partir de Plutão; e que isso era exato.
– Isso não seria estranho se Plutão não
tivesse sido descoberto somente em 1930!
Comentou.
Continuou dizendo que a NASA localizou
um maciço objeto cósmico nos céus do
hemisfério sul e que esse fato podia justificar a
recente reativação de telescópios na Argentina e
no Chile.
– Previsões catastróficas existem para o
começo de dois mil e doze, intensificando-se
quando a Terra se mover entre Nibiru e o Sol.
Fala-se que haverá deslocamento dos polos e
inclinação planetária, gerando mega-terremotos
e mega-tsunamis em escala global. Especula-se
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que dois terços dos habitantes do planeta vão
morrer devido a essas causas e metade dos
sobreviventes de fome e outras causas nos seis
meses seguintes.
Quando ela terminou seus relatos eu tive a
impressão que sabia disso tudo de antemão.
Quando comecei a falar achava que apenas ia
complementar o que ela havia dito, mas não foi
bem assim, os pensamentos que afloravam iam
muito mais além.
– Você sabe que nosso planeta esta
ficando cada dia mais violento em todos os
aspectos e isso esta colocando a vida em risco;
coisa que as Grandes Inteligências não vão
permitir!
– É, sou obrigado a concordar que sim!
Falou Romilda, me olhando como se
estranhasse minha entonação de voz.
– De uma maneira geral o Livre Arbítrio
que nos foi dado esta limitado a sessenta por
cento do nosso querer; o restante é controlado
por elas.
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Continuei com as explicações agora
dizendo que na irmandade não se pensa em
2012 e sim que o portal se abrirá na manhã de
11/11/2011, às 11h11min; aos 11 graus da
posição astrológica vigente. Trazendo luz e não
fogo.
– Três milhões de almas estão sendo
transmigradas na energia do amor e da luz.
Continuei passando informações que
provavelmente vinham do meu Eu Superior.
– Quatrocentos e vinte cinco mil desses
novos seres, foram distribuídos por diversas
localidades da Terra e vão ajudar a diminuir os
grupos de conflito da humanidade, permitindo o
surgimento de egrégoras de paz. Esses novos
egrégoras vão auxiliar na separação do joio do
trigo!
Continuei:
– O Marduk ou Planeta X, se preferir,
vibra numa faixa tão baixa, tão ruim, que os
espíritos afinados com essa faixa vão ser
sugados para lá.
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Olhei-a por instantes, como sempre ela
fazia quando ia dizer algo que considerava
muito importante:
– Muitos não precisarão ser sugados; vão
se lançar nele!
Romilda me olhou mais fixamente, antes
de propor:
– Hitler?
Ela continuava balançando a cabeça
enquanto dizia que concordava com tudo isso,
principalmente que milhões e milhões de almas
ainda voltadas para o mal seriam transferidas
para lá num futuro próximo.
Continuei:
– Sim! Hitler e seus seguidores fiéis
devem estar se transferindo para lá também já
há algum tempo e devem ter preparado o
caminho para ele. Algo me diz que o universo
logo vai ter muitos problemas e a Terra que se
prepare.
O barco estava terminando de atracar e nos
preparamos para descer; pular para ser mais
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exato. O lugar não tinha trapiche para
desembarque e a única opção era essa.
Antes que a barra da calça secasse
estávamos em casa na fazenda. O assunto agora
era o Egrégora, Romilda perguntou o que eu
pretendia fazer, havia sido informada que
conforme eu havia previsto os conflitos
domésticos agora se resumiam aos familiares
das pessoas envolvidas com a mídia.
– Está na hora de liberar o Egrégora
novamente e ver quem de fato aprendeu a lição!
Foi o que eu disse e o que pretendia fazer
naquela noite.
No meu entendimento, as pessoas
cansadas de brigas, e já tendo passado pelo
suplício a que se impuseram, buscariam trilhar o
bem e o conforto da paz.
Tão logo adormeci fui ter com Ate.
“Você me enganou, há muito que recebo
somente energia de uns poucos.”
“Não, não te enganei, tanto que vim aqui
para reverter o processo. Quero que volte a
enviar suas mensagens a todos.”

432

“Aí sim, esse é o Vinicius que eu
conheço!”
Ate avisou que estava começando a enviar
naquele momento, nada mais tendo a fazer ali
resolvi voltar ao descanso.

Algum tempo depois, quando voltei ao
Egrégora, Ate estava fraca, caída em um canto
da sala do apartamento. Eu sabia que as pessoas
não voltaram a ceder à sua influência e que o
pessoal da mídia havia entendido depois de
sofrer na própria pele o que acontece quando se
fomenta a intriga.
Sua figura se limitava a uma forma
humana
feminina,
magra,
maltrapilha,
desdentada, boca murcha, pele enrugada; o
aspecto de quem tem muito mais de cem anos
de idade. Muito mais!
“Ate, está me ouvindo, é Vinícius,
lembra!”
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“Estou sozinha... todos me abandonaram...
nem você me visitou mais... nem se lembram
mais de mim... fui abandonada à própria
sorte...”
A fala era em sopros, entrecortada, como
se precisasse de uma respiração entre uma
palavra e outra; lembrou-me os cardíacos.
Lembrei-me do caso do Tião Doido, Ate
estava nas últimas, com certeza perderia a
consciência logo. Influenciado pela vida física
não achei certo perturbar um moribundo, mas
Ate não era humana e eu precisava saber de
algumas coisas.
“Ate, me fala alguma coisa sobre o ódio.”
“Eu... não tenho nada... estou vazia...”
“Deve ter sobrado alguma coisa, qualquer
coisa. Diga algo pelo menos.”
Ate mudou a voz, agora parecia infantil,
seu ar era de total apavoramento quando
começou:
“Ela vai me bater!”
“Vou fugir!”
“A porta do apartamento está trancada!”
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“Vou pela sacada!”
Com muito custo Ate se levantou, foi até a
porta da sacada, fez movimentos para abrir a
porta balcão; desistiu.
“Também está trancada!”
“Vou sair pela janela, me esconder na
sacada do vizinho!”
Foi até a cozinha, voltou como se tivesse
pegado algo, foi até um dos quartos, o mais
próximo da sacada. Subiu na cama e no vão da
janela aberta fez alguns movimentos, dava
sinais de pressa e medo, voltou à cozinha, à sala,
encostou a cabeça na porta de entrada. Saiu
correndo, voltou ao quarto, subiu novamente na
cama e se enfiou pela janela como se passasse
por buraco estreito, primeiro uma das pernas,
depois a outra; ficou segundos no ar como se
pendurada em algo, desceu devagar como
segurando, apoiou os dedos no beiral por alguns
instantes.
“Papai, papai, papai.”
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No instante seguinte abriu as mãos e caiu
no vazio com as mãos deslizando nas pastilhas
da parede tentando se agarrar em alguma coisa.
Aproximei-me da janela, por sobre a cama,
lá embaixo, Ate caída, não mais se movia. Desci
até lá.
Ate não tinha consciência de mais nada.
Era um cascão.
Resolvi ir embora, meu trabalho estava
terminado.
Anos depois me vi em uma assembleia da
irmandade, passavam ensinamentos e eu
aprendia:
“O Ser Intelectual é composto de
memória, vontade, imaginação, desejo e razão; e
do ser animal que o compõe!”
“A liberdade torna-se suicida quando
divorciada da justiça material, da honestidade
intelectual, da paciência social, do dever moral e
dos valores espirituais!”
MAZNIN, as Escalas da Justiça.

436

Outros romances:

FICÇÃO ESPÍRITA
O Egrégora
Volume II
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Vinícius Tadeu
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