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À minha amada Adriana
e ao meu filho amado, Ivan Henrique,

por tudo que representam em minha vida.
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Capítulo 1

Lembro-me que por volta do ano de mil novecentos e trin-
ta e cinco, eu costumava andar pelo interior de Pernambuco con-
tando as histórias que eu aprendera com meu avô, com os livros
de contos e com a literatura de Cordel. Digo isso num suspiro
porque quero passar para você a exata ideia de que eu andei muito
por esta vida! Hoje sinto o corpo pesado demais para sair por aí
engolindo a poeira quente do Sertão pernambucano. Apesar disso,
ainda me arrasto devagarzinho pelas ladeiras de Triunfo. E esses
pés rachados que ainda me suportam? Esses amigos de andanças
que, velozes e aventureiros por incontáveis caminhos, foram cúm-
plices dos meus modestos acertos e inúmeros erros. Saltadores,
corredores incansáveis de um passado distante... Quem dera sou-
bessem escrever! Não haveria livro no mundo que coubesse tudo!
Não haveria! Não, certamente não!

Não fui infeliz nem sou. Sei que não sou um mar de alegrias,
mas me sinto realizado.

Saudoso, sou até demais. Aos poucos, você vai perceber isso,
caro amigo leitor. Mas isso não me tira o sono nem me faz viver o
presente querendo que ele seja uma repetição do passado. Eu até
que aceito bem as mudanças em todos os campos da vida huma-
na. Só me sinto um pouco desconfortável e chego até a ficar de
mau humor quando estou descontente com o vazio deixado pelas
pessoas do passado. Por isso, às vezes, pego-me relendo as velhas
páginas amareladas do meu fiel caderninho. Lá, ainda estão antigas
palavras ritmadas que formam os versos que um dia, sob a luz do
candeeiro, eu compus para os meus amigos e também para os
meus amores. Eu me lembro! Eram palavras firmes de um jovem
sonhador! Repito essas palavras em minha mente só que com mais
vagar e ênfase: eram palavras firmes de um jovem sonhador.

Hoje escrevo e as palavras não saem facilmente. Elas pare-
cem vagar vacilantes pelos meus pensamentos como se não encon-
trassem mais em mim a certeza de poderem repousar suavemente
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num papel. Isso me faz engolir seco um resquício de saliva seguida
por uma lágrima causada por milhões de saudades. Com certo es-
forço, faço com que elas partam das minhas mãos trêmulas e frágeis.
Quando as leio, sinto que elas soam em minha mente como numa
voz suave, pausada e aveludada. Arrastam-se com a paciência de
quem quer se fazer, não apenas ler, mas entender e ser interpretado
da forma mais pura e honesta: feliz por ter vivido e insatisfeito por
constatar que tudo é muito breve. O que me resta é procurar a cada
dia aceitar melhor a angústia que inferniza o fim dos meus dias.

Prefiro assim descrever a mim e as minhas emoções para
tentar fazer você acreditar que escrevo com a alma e o corpo. A
alma é a parte que sou desse universo e do seu criador: o Supremo
Ser; o corpo, eu tenho certeza, é somente coração. E para tentar
materializar meus sentimentos, asseguro-lhe, há momentos, especi-
almente aqueles que me lembram Noêmia, minha alma gêmea, em
que eu tiro as palavras de dentro de mim como alguém que aga-
chado, abraçando as pernas, aperta-as contra o abdômen espre-
mendo um grito de dor. Mas isso é outra história.

Não fui vaidoso ao extremo nem sou. Mas confesso que eu
não me acostumo com o espelho. Talvez seja porque acho que
meu rosto fala demais e, na minha profissão de contador de histó-
rias, ele é um sério concorrente: cada ruga conta, para um observa-
dor atento, uma história comprida. Meus olhos de pálpebras caí-
das parecem mostrar um estado melancólico maior do que o co-
mum na velhice. Isso não me faz bem porque não sou tudo isso
que aparento. Tenho orelhas enormes, cabelos brancos compridos
e uma barba igualmente branca e comprida: é esse o retrato do
meu rosto. Quem quiser que o ouça. Eu, não. Eu não quero ouvi-
lo. Não tenho mais idade para ficar ouvindo reclamações, por isso
não o observo mais detidamente ao espelho.

Pelo que digo, não pareço que sou mais um velho resignado
depois dos cem anos, não é? Claro que não! Não sou mesmo! Sou
do tipo que não tem tempo para morrer. Refiro-me a essa morte
lenta que nos joga em cima de uma cama e vai-nos consumindo
aos poucos. Quando a morte vier, eu não estarei aqui esperando
pacientemente por ela. Que venha quando for o momento e me
leve rápido. Não percamos tempo.

Meu nome é Rael. Na verdade fui batizado com o nome
de Israel Bento. Nasci em Triunfo, cidadezinha fria do interior de



9

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

Pernambuco, no ano de mil novecentos e cinco. De lá, criei asas e
voei pelo Sertão pernambucano. Mas sempre voltei para minha
cidade que é, e sempre será, meu porto seguro. É a cidade da qual
eu mais gosto. É onde eu descanso e me refresco um pouco. O
calor do Sertão não é coisa mole. É dureza, meu amigo!

Minha mãe dizia que eu não parava quieto em lugar nenhum.
Vivia “fogueteando” por aí. Mas o que é que eu podia fazer se
sempre alguém me chamava para alegrar alguma reunião de famí-
lia? Quando não era isso, eu pegava minha mala cheia de livros,
livretos, enfim, tudo que contivesse uma boa história e saía pelo
Sertão sem destino certo. Eu entrava naqueles vilarejos e quando
via aquelas ruazinhas com calçadas repletas de gente conversando
eu sabia que ali poderia haver espetáculo. Rael, “O Contador de
Histórias”, iria conceder àquele povo uma noite inesquecível! Eu
iria transportá-los para o mundo maravilhoso dos sonhos e, por
um momento, fazer com que as princesinhas de pés descalços e
vestidos de chita sonhassem com castelos e com o cavaleiro que
um dia viria arrebatá-las! E assim, sair daquela vida simples e mo-
nótona para os saraus na Corte do príncipe amado!

Para os garotinhos malvados eu tinha as histórias do “tinhoso”.
Para os velhos desconsolados, as selecionadas cujo tema central era a
descoberta de uma fonte da juventude. Entre uma história e outra eu
oferecia alguns produtos milagrosos como pomadas e garrafadas
feitas com água destilada, sementes de guaraná e ervas medicinais.
Com isso, eu ganhava alguns trocados para me manter.

Recebi muitos convites dos fazendeiros da Região para reci-
tar poesias nas festas de casamento, aniversário e até enterro. Isso
mesmo, enterro. Sabe aquelas histórias que se contam nos velórios
sobre a vida do defunto? Eu contava. Como não invento histórias,
eu pedia ao parente do morto que escrevesse tudo. O resto era
comigo. Eu transformava aquelas palavras todas em poesia no es-
tilo de Cordel.

Não posso negar que uma das minhas maiores paixões é a
Literatura. Eu gostava, e ainda gosto, de falar em versos tudo so-
bre as aventuras dos sertanejos. Nesse aspecto a Literatura de Cor-
del é bastante rica. E de tanto contar histórias eu era conhecido e
me orgulhava de ser um “Contador de Histórias”. Era maravilho-
so ver a alegria estampada no rosto das crianças e adultos quando,
à noite, eu impostava a voz para dar mais emoção aos contos, ou
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fazia gestos e movimentos corporais para dar vida às personagens.
As pessoas arregalavam seus olhinhos ansiosas por ouvir logo o
final da história porque era lá que estava o fim das aflições. Era lá
que se encontrava a felicidade de todos. E era lá que eles encontra-
vam esperanças de um dia também viverem dias melhores. Às ve-
zes meu corpo falava mais do que eu próprio e por muitas vezes
eu me emocionei, chorei e os flagrei chorando comigo. Eu me
divertia distraindo as pessoas.

Mas, como sempre, tudo se acaba! Tudo passou como sem-
pre passa e “O Contador de Histórias” também. Tudo se foi como
sempre se vai! Como se o vento me arremessasse para longe de
tudo que eu mais amava! É que, com o passar do tempo, só tive
aborrecimentos; parei de viajar e até de contar histórias. Eu achava
que não merecia a fama de mentiroso que adquiri. As pessoas mais
educadas me chamavam de Rael: “Um Criador de Histórias”. Logo
eu que nunca inventei nada! Apenas relatei acontecimentos, coisas
que vivi e, muitas vezes, histórias que ouvi ou li! Sofri muito porque
mentir era tão feio e desonroso para a família quanto roubar.

Eu não admitia ser chamado de mentiroso nem que alguém
ousasse desconfiar da veracidade do que eu dizia. Fui tolo! Reco-
nheço! Contos são apenas contos: doces mentirinhas para liberar o
herói que existe em cada ouvinte. A força que nos impulsiona a
viver a todo custo neste mundo nos faz fantasiar esses momentos
heroicos e viver como nos contos para que quando nos deparar-
mos com situações reais saibamos nos defender. Os contos geral-
mente nos trazem lições para o dia a dia.

O título de “Um Criador de Histórias” que eu tanto detestei
já vinha se desenhando desde o dia em que dei ouvidos a um tio meu
chamado Miguel Ferraz, mais conhecido como “Soizinha”. Ele era
um sujeito fantástico, lá de Serra Talhada. Foi o homem mais feliz
que eu já vi ou ouvi falar. Uma garrafa de cachaça na mão dele não
durava muito tempo. Um copo aqui, uma história ali e aquele líquido
inflamável sumia ao ritmo alucinado de suas gargalhadas.

Uma das muitas histórias que ouvi e que agora me veio à
mente foi a descoberta da origem dos morcegos. Essa descoberta
do meu tio Miguel aconteceu em mil novecentos e vinte, lá nas
“Areias”, um vilarejo perto de Serra Talhada. Foi quando pela pri-
meira vez ele disse que viu um rato se transformando em morce-
go. Ele me contou isso com tanto entusiasmo e riqueza de detalhes
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que eu já podia imaginar aquelas patinhas se transformando em
asas! Os dentes crescendo... Tinha também as histórias da “Comade
Fulosinha” que batia nos caçadores com galhos de urtiga se, ao
entrarem na caatinga, não levassem fumo para ela. E o couro de
lobisomem que ele guardava até dois dias antes da minha visita a
sua casa? Alguém havia roubado a relíquia. Ele dizia:

– Rael, aquilo era um belo couro de lobisomem! É uma
pena ter desaparecido.

Eram tantas histórias que se eu fosse contar para você, meu
paciente leitor, não haveria tempo. Acho que já não tenho tanto
tempo assim. É tão difícil para mim essa idade! Chega a ser até
cruel porque tenho que fazer tudo às pressas. Isso me deixa, muitas
vezes, sem paciência porque meu corpo já não responde à agilida-
de da minha inquieta mente. Tento correr com os meus planos
porque sei, como ninguém, que o tempo voa! Que pena que veloz-
mente leva junto os dias e as noites numa agonia terrível fazendo a
vida ser tão breve! É por isso que o sertanejo olha para o céu e diz
num suspiro: “a vida... a vida é mermo um doido correno”.

Falo sobre essa enigmática palavra, “vida”, e me vem à mente
o reverso: a “morte”. Tento discretamente me perguntar o que ela
representa. Vou dizer o que penso. Não posso negar o quanto
acho ser fugaz a vida. Já a morte... A morte é como uma estrada de
mão única. E a vida? A vida é um breve passo nessa estrada. Mas,
esse passo também tem seu percurso. E esse percurso eu comparo
a uma estrada de ferro. É isso! A vida é uma bela estrada de ferro!
E eu... Eu sou aquela velha máquina movida a vapor que vence os
dormentes da estrada um a um. O último dormente eu ainda não
atingi, mas sigo em frente, destemido e sempre a sua procura por-
que estou nesta vida como quem está de partida, mas com a deter-
minação de um trem.

Hoje eu sei que rato não deixa de ser rato ao longo de sua
vida; morcego já nasce morcego; lobisomens não existem, nem
existe “Comade Fulosinha”. Mentiram para mim e eu, na minha
inocência, repassei isso e tantas outras histórias como verdades
inquestionáveis. Que doces mentiras! Digo isso e sinto algo que se
confunde com tristeza e saudade porque descobrir a verdade de-
pois de algum tempo não fez de mim uma pessoa especial nem
melhor do que ninguém. Isso só me fez questionar se sou mais feliz
por ter deixado que se abrissem as cortinas da minha ingenuidade
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e ter permitido que se instalasse em mim um princípio de sabedo-
ria. Não sei dizer se realmente o que aprendi me fez crescer como
pessoa. Só sei que no decorrer desta vida não me tornei um sábio
e o que aprendi me deixou e ainda me deixa cabisbaixo um pouco
a cada dia. Eu só tinha quinze anos e, naquela época, quando os
ratos se transformavam em morcegos, eu era jovem, confiante,
forte e valente. Se mereci ser chamado de “mentiroso”, ou de “um
criador de histórias”, isso hoje não importa, mas houve um tempo
em minha vida que isso me incomodou bastante. É uma pena eu
ter sido tão tolo a ponto de levar isso tão a sério.
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Capítulo 2

Eu seria injusto se atribuísse aos “causos” do meu tio Miguel
o mérito do meu título. A história do disco voador, essa sim, fez
com que eu perdesse o prestígio de uma vez por todas. Foi essa a
história que só me trouxe aborrecimentos e que me fez parar de
trabalhar com as palavras, rimas e as emoções dos contos e cantos
de minha gente.

Aconteceu em mil novecentos e quarenta e cinco quando eu
estava em Serra Talhada com meu amigo João, no topo da Serra
do Cigano, realizando uma das mais antigas aventuras do ser hu-
mano: a caça. Hoje repudio veementemente esse ato primitivo re-
alizado por esporte.

Para que pudéssemos ficar acordados durante a noite, nós e
os cachorros sempre dormíamos durante o dia. Acordávamos, por
volta das sete horas da noite, tomávamos um café adoçado com
rapadura, depois eu verificava a arma e partíamos atrás da caça.
João era apenas uma companhia. Ele não tinha coragem de atirar em
nada que se movesse. Hoje desconfio que João afugentava a caça.

Às cinco horas da tarde do segundo dia de caça, acordei. O
sol se escondia no horizonte. Os morcegos também despertavam
para procurar alimentos. Pássaros de diversos tamanhos se aglome-
ravam nas árvores para dormir protegidos dos predadores. Galos
de Campina entoavam seus últimos açoites enquanto o sol alaranja-
do tingia o horizonte naquele belo entardecer. Foi nesse cenário des-
lumbrante que resolvi ficar de pé mais cedo. Fiquei à vontade para
dar um passeio e ver a cidade da Serra Talhada lá de cima. Que coisa
incrível! – Fiquei admirado. Extensas serras formavam um círculo
em torno da cidade dando a impressão de que ela estaria dentro de
uma gigantesca cratera! Pensei: o que poderia ter causado aquilo há
milhões de anos? Teria sido um meteoro? Ou teria sido um vulcão?
Não sei até hoje explicar aquilo, mas de alguma forma as forças da
natureza se manifestaram ali no passado e com uma fúria terrível.
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Quando ainda estava impressionado com a cidade fui sur-
preendido por três estranhos objetos voadores. Estavam a uns
duzentos metros de mim e se aproximavam lentamente. Chega-
ram tão perto que senti o calor daquelas coisas voadoras. O medo
foi tanto que desci a serra e cheguei até uma pracinha do Alto do
Bom Jesus em menos de vinte minutos. Nem me lembrei de João.
Na pracinha, eu só pensava que o coitado àquela hora estava em
poder dos alienígenas!

Quem conhece aquela serra sabe que é possível subi-la em
uma hora, dependendo do lado que você escolhe. A descida pode
ser realizada em pouco menos de uma hora. Para que eu pudesse
realizar a descida em vinte minutos é possível imaginar o estado
em que ficaram minhas roupas. Meu rosto era só arranhões causa-
dos pelos galhos secos da vegetação da caatinga.

Eu cheguei à pracinha dando o alerta.
– A cidade vai ser invadida! Vão invadir a cidade!
Em menos de uma hora a notícia se espalhou pelos quatro

cantos da cidade, desde o Alto do Bom Jesus até o Alto do Urubu,
da Caxichola até a Bomba de Raimundo Ferraz. Foi aí que um
caboclo gritou:

– Vamo fazer quinem o povo do Cariri! Vamo expulsá esses
comunistas de uma figa!

Naquela época, tudo que não prestava era tachado logo de
comunista. A despeito daquela situação de emergência, tratei de
corrigir logo aquela frase que despertou em mim o Rael: “O Con-
tador de Histórias”. Evidentemente eu não o corrigi gramatical-
mente, mas historicamente. Sabedor que eu era da história do Cariri,
defendi logo o grande herói Zelão.

– Não, não, não! – disse-lhe indignado – eu conheço a Saga do
Cariri e sei que não foi o povo que expulsou os marcianos. Foi Zelão
e seu cavalo Bizão. E a história é esta que vou contar: Foi no ano...

Fui interrompido pela multidão. Um deles, o mais exaltado,
gritou:

– Rael, isso lá é hora de contar histórias de confirmação
duvidosa?

Quando eu me preparava para rebater a ofensa fui nova-
mente interrompido.

– Vamos acabar com essa conversa fiada e pegar esses mar-
cianos de uma vez! Rael, você que sabe o caminho vai à frente,
disse o delegado, gesticulando de modo impaciente.
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Não questionei. Segui em frente guiando aquela gente.
Enquanto subíamos a serra, pegávamos pedras e pedaços de

pau: a batalha ia ser terrível!
Chegamos ao cume às oito horas da noite. Avistei minha ca-

bana e não vi nenhum sinal de João. Parei e olhei para trás. Já era
noite escura e não havia lua, mas tudo estava iluminado por centenas
de tochas acesas. Era uma multidão armada de fogo, pedra e pau.

Respirei fundo e falei aos que estavam mais próximos:
– Excelentíssimo Senhor Juiz, ilustríssimo Senhor Delegado,

Reverendo e todos os presentes. Estamos diante de um fato históri-
co. E eu, Rael, o Contador Oficial de Histórias do Sertão
Pernambucano, registrarei esse momento e contarei às futuras gera-
ções se, é claro, sobrevivermos a esse episódio.

O delegado olhou pra mim com uma cara de zangado e
disse:

– Senhor Rael, pelo que me consta o senhor é conhecido pe-
los títulos nada honrosos de “Um Criador de Histórias”, “O Inven-
tor de Causos” e Rael: “O Mentiroso”. Se isso for mais uma dessas
suas loucas fantasias, o final dessa história será bastante desagradável!
Agora saia da minha frente! Quem vai cuidar do caso sou eu!

Quando o delegado passou por mim, eu tive uma vontade de
dar-lhe um chute no traseiro, mas diante de centenas de pessoas nada
pude fazer. Ele entrou na cabana e tirou a manta que cobria João. O
preguiçoso ainda roncava.

João se levantou sonolento e disse:
– Oxente! O que está acontecendo?
Todos me olharam com umas caras nada animadoras. Só me

restava desfazer aquele clima hostil. Então, disse-lhes com voz quase
angelical:

– Vejam só que milagre! João conseguiu escapar! Graças a
Deus, só levaram os cachorros!

Como tinha que dá tudo errado, os cachorros latiram. E um a
um todos vieram até onde eu estava. O delegado olhou para mim e
tirando as algemas disse:

– Se você não tiver uma boa explicação, o mínimo que pode-
rá acontecer aqui é você ir preso, isto é, se esse povo permitir essa
pena tão branda.

– Calma aí, seu delegado, eu não sou homem de mentiras!
– Falei prontamente em minha defesa.

O delegado chamou meu amigo João e o interrogou:
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– Muito bem, Senhor João. Diga direitinho tudo que
aconteceu!

– Eu é que quero saber o porquê de toda essa confusão!
– Disse João.

Eu olhei para João e apelei.
– João, eu não acredito que você não ouviu nada! Pelo menos

o barulho daquelas coisas voadoras você ouviu, não é?
– Rael, para dizer a verdade, ainda hoje eu não vi voar nem

morcego. Se esse povo veio aqui para caçar pode voltar que a coisa
está feia. Aqui, nesta serra, não tem nem cascavel para nos assustar.

- Meritíssimo – disse o delegado – para mim, o caso está
encerrado. Trata-se de um perturbador da ordem pública. E, viran-
do-se para mim, disse:

– Senhor Rael, considere-se preso!
Senti-me perdido e apelei mais uma vez, dirigindo-me ao juiz:
– Já que estamos na presença desse expoente da justiça

pernambucana, cuja vida tem dedicado a causas nobres para a defe-
sa do povo e das instituições legais, esse homem de extremo poder,
bom censo e justiça, solicito habeas corpus.

O juiz não gostou muito do meu palavreado e, com o olhar
duro e repreensivo, falou:

– habeas corpus negado!
Pude perceber como as palavras saíram forçando passagem

entre os dentes e o enorme bigode.
Para encurtar a história, minha segunda descida da Serra do

Cigano foi lenta e quase interminável. O povo me xingou até a dele-
gacia onde fiquei preso por cinco dias e, ainda, fui condenado a três
meses de silêncio em público.

A frase mais branda que ouvi foi: “sai da frente que vai passar
Rael: O Mentiroso”. As outras frases eu não vou citar aqui porque
quero preservar a boa reputação dos meus parentes.

Quando saí da cadeia descobri que minha fama tinha aumen-
tado assustadoramente porque ao chegar a Triunfo toda a gente já
sabia do desacontecido. Isso mesmo: desacontecido. O Mestre Ari-
ano Suassuna define melhor essa palavra. O fato é que era para ser
um acontecido, mas que infelizmente não aconteceu. Nesse caso era
para acontecer a expulsão dos seres de outro planeta pelos habitan-
tes de Serra Talhada. Não aconteceu e eu fiquei desacreditado.

Ainda lembro da tristeza que se abateu sobre mim naquele
tempo. Não cumpri apenas três meses de silêncio em público, mas
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três anos por conta própria. Fiquei nas montanhas de Triunfo onde
os únicos humanos que eu via eram João e minha inesquecível
Noêmia. Sinto muito ter que escrever o nome dela aqui e não falar
mais sobre uma pessoa tão marcante para mim. Essa é a história
que eu nunca contei e talvez o tempo não me deixe contá-la nunca.
Neste momento, o que interessa é dizer que foram três longos anos
de exílio em minha própria terra.

Da minha vida, da vida de João e da vida da querida Noêmia
só me restaram estas melancólicas palavras: tudo passou como sem-
pre passa. Tudo se foi como sempre se vai. Como se o vento nos
levasse nos giros que dá ao redor do mundo e depois nos largasse
em qualquer lugar, nos separando de tudo e de todos.

Hoje eu me sinto assim: um velho solitário que foi, aos pou-
cos, enterrando o seu passado. Olho para as pessoas que passam
por mim e insisto em reconhecer nelas os amigos e os amores do
passado, não com o desejo de tentar resgatar esse passado, mas
com o cálido e soturno prazer de sentir saudade.

Caro leitor, para que possa entender melhor meu momento,
farei algumas perguntas e quero que as responda no silêncio do seu
quarto e com a devida reflexão.

Você se lembra da sua infância ou do início da adolescência?
Convido-o agora a pensar nisso.

Quantas horas de seu tempo você despende pensando em
seu passado? Lembra dos seus amiguinhos da escola ou do bairro?
Há quanto tempo você não os vê? Quantos você queria abraçar
agora e folhear, quem sabe, aquele velho caderno de memórias ou
algum álbum de fotografias? Quantos você gostaria de perdoar
agora e quantos você gostaria que o perdoassem por erros come-
tidos que naquele tempo eram vistos por vocês como graves, e que
hoje não passam de motivos para risos? De quantos amigos inse-
paráveis a vida o separou? Quanta alegria você ignorou e quantos
sorrisos você fez questão de não ver, e hoje os procura na penum-
bra do quarto para iluminar seus sonhos? Quantos apertos de mão
e abraços você negou e de quantos você precisa hoje para aquecer
seu coração? O que fez tudo mudar e por que tudo mudou? Qual
o propósito de tudo isso? Você cresceu, amigo leitor, e agora pos-
so imaginar que seus olhos brilham, pois estão molhados de sauda-
de. Tenho certeza de que você pagaria muito só para poder voltar
o tempo e rever seus amigos de infância e visitar aqueles antigos
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lugares que fizeram vocês felizes. Mas, será que hoje eles estão do
mesmo jeito que vocês deixaram naquele último dia? Ah! Porque
sempre há um último dia em nossas vidas! Vocês não sabiam, mas
houve um último dia em suas vidas! Você se lembra desse dia?
Você se lembra da primeira rua e do primeiro bairro onde morou?
Como eles estão hoje? Lamento ter que lembrá-lo, mas você cres-
ceu e o mundo mudou completamente. Ele mudou, mas não mu-
dou sozinho, pois você o acompanhou. Ele deu muitas voltas con-
tigo e nessas voltas você, por muitas vezes, se sentiu sozinho. E de
tanta dor e saudade você precisou gritar e deixar as lágrimas ba-
nharem seu coração. Quantas vezes você chorou no chão do ba-
nheiro ou embaixo dos lençóis? E quando seu coração bateu forte
por outro coração, quantas lágrimas você sufocou? E aquela músi-
ca que o transporta para um passado feliz? Você se lembra da
última vez que a escutou?

É isso aí, amigo leitor. Nós crescemos e isso nos fez desco-
brir o significado da palavra saudade: é quando, mesmo com um
milhão de coisas para apreciar, nós simplesmente deixamos os olhos
se fixarem em coisas sem nenhuma importância, e que mesmo
tendo se passado alguns segundos, jamais nos lembraríamos do
que observamos; é quando nossos ouvidos param de ouvir; nos-
sos olhos param de ver, enfim, todos os sentidos se desligam, su-
mindo na claridade da realidade, transportando-nos para os becos
obscuros do imaginário; é quando, mesmo com uma multidão a
sua volta, abraçando, tocando, admirando, você passa por todos
eles e, mesmo se olhasse nos olhos de cada um você não procura-
ria nada, pois, tinha a certeza de que ali, nada havia para procurar.

Talvez você, como eu, seja um desses que o vento levou.
Aquele que era você ontem já não é o mesmo de hoje, e o de
amanhã será diferente de todos porque tudo muda e a vida passa
por nós como um furacão levando a gente sem autorização, sem
pedir licença e depois nos abandona da mesma forma e em qual-
quer lugar.

Não pretendo com isso deixar você triste. Se deixei, per-
doa-me. Só queria fazer você experimentar aquilo que hoje é mi-
nha feliz rotina: saudade.
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Capítulo 3

Após o episódio de mil novecentos e quarenta e cinco, de-
sisti da profissão. Refugiei-me por três anos nas montanhas entre as
cidades de Triunfo/PE e Flores/PE, na companhia de João e sua
irmã Noêmia.

Sinto saudades deles. O velho João era um sujeito magro,
alto e de boa índole. Tinha a alma pura e era bastante paciente.
Casou-se com o “passar do tempo” e viveu com ele até o fim de
sua vida. Ambos, pacientemente, viveram felizes para sempre; ele,
com sua calma e serenidade constante; o “passar do tempo”, com
seu tédio infindável.

João veio ao mundo em mil novecentos e um e aqui perma-
neceu por sessenta e quatro anos. Ele não mexeu em nada e se foi,
deixando tudo exatamente como encontrou.

Eu me casei logo cedo com sua irmã, uma mulher maravi-
lhosa. Amei e a fiz feliz. Fui amado e ainda hoje, depois de tanto
tempo de sua partida, sinto-me feliz por ter sido seu companheiro.
Ela também não deixou marcas por onde andou, exceto em meu
ser, mas, assim mesmo, comigo essas marcas se vão. Não me deu
nenhum filho e nem eu dei filho algum ao mundo. Vou e comigo
levo toda uma vida de aprendizagem que em pouco tempo não
restará nem cinzas do que fui ou sou, porque tudo passa e se esvai
como a poeira ao vento. Essa é a minha impiedosa crença. Escre-
vo isso e tenho vontade de chorar, mas seguro as lágrimas nas
minúsculas lacunas deixadas por essa crença. Agarro-me a essas
lacunas porque ainda tenho esperanças de que eu possa estar erra-
do e que, de alguma forma, e em algum outro plano, eu e toda a
raça humana possamos ser imortais. Digo isso porque ainda não
sou capaz de acreditar cegamente que apenas sou algo que chega
ao amanhecer e com o sol se vai, ao entardecer, como se nada
tivesse acontecido. Minha crença não é inexorável porque tenho
certeza de que eu vivi, vi, ouvi e aprendi. O que faço agora com
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tudo isso, ou melhor, o que farei com isso depois da morte? É
uma pergunta que só o Supremo Ser pode responder.

Não pude continuar meu refúgio sem Noêmia. Ela foi levada
de mim como uma brisa, e eu a vi partindo devagar e silenciosamen-
te na fria noite eterna. Acho que não tivemos tempo de dizer adeus.
Naquele dia infeliz, algo ou alguma coisa a puxava para o mundo do
desconhecido enquanto segurava a minha mão como se não quisesse
ir. Vi seus olhos se fecharem lentamente e, aos poucos, vi também
suas mãos se escorregarem entre as minhas. Ela não me disse nada.
Apenas sorriu e foi embora. Foi naquele momento que eu compre-
endi a frase mais bonita que ouvi dela: “ao se pôr, o sol deixa às
escuras a parte que iluminou”. Ouvi essa frase num lindo final de
tarde, aqui em Triunfo, no Pico do Papagaio, perto da Pedra da
Cachorra, onde costumávamos namorar escondidos. Naquele mo-
mento, o sol, aos poucos, escondia-se e as sombras tomavam conta
do lugar como se fosse uma finíssima cortina escura.

Hoje, quando me lembro dela, que foi o sol da minha vida,
repito várias vezes a velha frase. Ela não devia ter ido tão cedo! Ela
era tão jovem e tão bonita! Era minha amiga, companheira e amante.
Não suportei viver sem ela naquelas montanhas que pareciam mais
frias do que nunca.

Fui morar em Petrolina e cuidar do único bem deixado como
herança por meu avô: um barco de passageiros. A princípio, eu
fazia pequenas travessias entre Juazeiro da Bahia e Petrolina, uma
das grandes cidades de Pernambuco. Foi um difícil começo. Tive
que me acostumar com o balanço das águas do “Velho Chico”, os
constantes enjoos e, principalmente, com a boca fechada em meio a
tanta gente. Porém, mantive sempre bem abertos os olhos e os ouvi-
dos enquanto guiava o barco ouvindo as mais diferentes histórias.

Em poucos meses passei a fazer viagens mais longas e, con-
sequentemente, ouvir histórias igualmente longas.

Mas, caro leitor, acho que minha vida não foi tão interessan-
te. Chega de falar de mim. Vou fazer aquilo que melhor sei fazer.
Farei isso da melhor forma possível. Com o mesmo amor que
sente um escultor que lixa e assopra, esfrega e limpa sua escultura.
Farei isso com esmero e como se o fizesse pela última vez. Afinal,
tolerante leitor, sou apenas um contador de histórias e não um
paciente deitado num divã. A história interessante aqui não é a mi-
nha, mas a de outros. Sendo assim, vou contá-la, pois a mesma
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acrescentou significativamente algo em minha vida. Quem sabe não
acrescenta na sua. Essa história me fez deixar de lado tudo aquilo
que diziam de mim para passar a acreditar que não existem históri-
as verdadeiras nem falsas, mas sim, um estado de espírito que per-
mita ao ouvinte um deleite sobre o que se ouve e um nível intelec-
tual mínimo para que se entenda a mensagem e aproveite o que ela
traz de bom. Que fique enfaticamente registrado: eu nunca inventei
nada. Eu contava e hoje conto com prazer as muitas histórias que
li, vivi ou ouvi.
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Capítulo 4

Aconteceu no verão de mil novecentos e sessenta e cinco
quando eu estava em um barco ancorado em Santa Maria da Boa
Vista, uma cidadezinha do interior de Pernambuco, situada às mar-
gens do Rio São Francisco, também conhecido como o “Velho
Chico”.

Já eram quase nove horas da noite e fazia muito calor.
Deitado no convés, eu vi uma chuva de estrelas cadentes.

Quando eu era criança me disseram que bastava fazer um pedido
à estrela e seria atendido. Mas que pedido? Não pensei muito. Eu
estava com saudades de ouvir uma boa história. Diferente daque-
las que eu ouvia quase que diariamente enquanto transportava as
pessoas no barco. Uma nova história. Diferente de todas que já me
contaram. Uma história que eu nunca ouvi, li, nem vivi antes.

Quando eu terminei de pedir, veio uma estrela maior. Pare-
cia um pequeno cometa. Em questão de segundos ela riscou o céu
na minha frente e caiu por trás de uma montanha. Fiquei admirado
e, ao mesmo tempo, bastante assustado! Foi uma das coisas mais
bonitas e apavorantes que eu já vi! Pensei que aquela bola de fogo
fosse explodir tudo ao meu redor como uma grande bomba. Ali-
viado, disse para mim mesmo: calma, Rael! Isso tudo é só mais um
belo espetáculo da natureza!

Depois disso, fui para a cozinha do barco fazer café e contar
para meu amigo João o que eu tinha visto. Meu coração ainda
pulsava forte.

Depois que ele soube do acontecimento, olhou para mim
com um olhar de deboche e disse:

– Essa história se parece com aquela dos marcianos que re-
solveram vir à Terra para atacar o Sertão do Cariri, mas foram
expulsos pelo vaqueiro Zelão e seu cavalo Bizão. Ora, logo o Ser-
tão do Cariri? Não podia ter sido outro lugar não, Rael?

Eu não gostei do que ele disse. Aquilo me magoou profun-
damente, então falei:
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– Meu caro João, você me ofende e tenho motivos para
afirmar isso. Senão vejamos: você pensa que a história do vaqueiro
é mentirosa e como fui eu quem lhe contou, sou mentiroso. Acon-
tece que essa história eu ouvi lá em Juazeiro do Norte, em mil
novecentos e vinte e seis, e foi contada por Lampião. Quem tam-
bém ouviu falar foi o não menos conhecido Padre Cícero Romão
Batista e seu secretário, Abraão Benjamim. Na ocasião, esse sujeito
chamado Lampião recebia a patente de Capitão. Capitão Virgolino
Ferreira. Diziam, na época, que essa patente foi uma forma que os
homens do presidente Artur Bernardes acharam para fazer com
que Lampião não se somasse a Carlos Prestes, ao contrário, com-
batesse a famosa Coluna Prestes. Se for mentira, não sou eu o
mentiroso. Uma vez que supostamente a história de Zelão é men-
tirosa e você faz analogia com o acontecimento que acabo de nar-
rar sobre as estrelas cadentes, você está me chamando mais uma
vez de mentiroso. Mas sua frase esconde algo muito mais grave: o
caso da Serra do Cigano. Até hoje você não se convenceu de que
eu vi os objetos voadores.

João arregalou os olhos e falou:
– Como você é desconfiado, homem de Deus! Eu não disse

que você é mentiroso! É que os dois casos falam de coisas que vêm
do céu! E quanto ao caso de Serra Talhada, eu já tinha até esqueci-
do, homem de deus!

– João, você acredita ou não acredita no que eu falei?
João parou o que estava fazendo, desviou o olhar esconden-

do sua dúvida e falou:
– Até que dá para acreditar nas estrelas que você viu hoje.

Agora essa história de Zelão eu não acredito.
– E na história de Serra Talhada você acredita?
Ele demorou a responder.
– Acredito. Agora o caso do vaqueiro Zelão, eu não acredi-

to. Você lembra que no final da história, ele laça o disco voador e é
arrastado sendo encontrado no outro dia em uma praia do Rio
Grande do Norte? Que mentira danada, Rael!

– Você pode até estar certo. Vai ver que me contaram muita
mentira e eu saí divulgando como verdades. Hoje tenho fama de
mentiroso, inventor de causos, um criador de histórias e até fui
condenado injustamente por perturbar a ordem pública.

– Você leva muito a serio suas histórias, Rael.
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– Levo mesmo! Não admito que digam que estou mentin-
do! Você pode até ter razão quanto à história desse tal vaqueirinho,
mas os objetos voadores da Serra do Cigano e o cometa de hoje,
eu os vi! Acredite se quiser!

– Eu acredito, Rael! Será que vou ter que passar a minha vida
inteira dizendo isso? Eu acredito em você!

Enquanto eu subia a escada que dava acesso ao convés, olhei
para João e falei:

– Acho bom você acreditar porque eu já disse que não conto
histórias para ninguém. Você é a única exceção, mas somente terá esse
privilégio até o dia em que eu acreditar que você acredita em mim.

Uma vez que tudo estava esclarecido, voltei ao convés e vi
que um homem acenava para mim, lá da beira do rio. Chamei
João, mostrei o homem lá na margem do rio, mas ele não deu
atenção e ainda falou:

– Depois de meses de trabalho eu quero descansar. Combi-
namos que tiraríamos férias pescando, não foi isso?

– Foi isso que combinamos. Mas neste momento alguém
precisa de nós dois. Vamos ver o que ele quer.

Ele não queria me ajudar a recolher nenhum passageiro, mas
o homem insistiu tanto que eu falei para João que deveria ser algo
muito importante. Contra sua vontade, João levou o barco até a
margem. Eu que estava na proa fui o primeiro a cumprimentá-lo.

– Boa noite!
Ele respondeu:
– Boa noite. Eu preciso navegar nesse rio. Preciso conhecê-

lo. Vocês podem me levar?
– Agora? – Perguntou João.
– É. Só tem esse barco aqui.
– Não podemos levá-lo a lugar nenhum a essa hora.
– A que hora vocês podem me levar?
– Sentimos muito em não poder ajudá-lo. É que resolvemos

tirar férias. Vamos sair por aí pescando sem destino certo. Amanhã
de manhã haverá muitos barcos vazios aqui. E do jeito que o mo-
vimento de fregueses está fraco qualquer barqueiro vai gostar de
alugar um barco a você.

– Coincidentemente, eu também não tenho destino certo.
Não vou me importar em segui-los em qualquer direção. Prometo
que não vou atrapalhá-los. Eu posso observá-los pescando.
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Interrompi a conversa dos dois pedindo que ele viesse pela
manhã. Nós o levaríamos.

– Está bem. Eu vou esperar que amanheça. – Disse o sujeito.
Enquanto voltávamos a ancorar, João me repreendia.
– Você perdeu o juízo? Vai levar aquele desconhecido conosco?
– Eu não tive coragem de negar esse passeio olhando em

seus olhos. Quando ele for embora a gente sai daqui e vai para
outro lugar. Amanhã ele pega outro barco. Espero que ele me per-
doe por enganá-lo.

Olhamos várias vezes para trás e vimos o homem no mes-
mo lugar, sentado à beira do rio.

Depois de duas horas começou a chover forte. Nós não o
vimos se abrigar e resolvemos voltar para saber se precisava de
alguma coisa.

Ele era um homem de pele branca, cabelos castanhos com-
pridos e olhos verdes. Uma figura incomum para aquela Região.
Parecia estrangeiro, mas falava bem o português do Brasil. Não
consegui identificar sua origem pelo sotaque.

Ao vê-lo sentado, perguntei:
– Por que você ainda está aí com toda essa chuva?
E ele me respondeu de pronto.
– Estou sem lugar para ficar, hoje.
– Espere um momento, vou conversar com meu amigo.
Distanciamo-nos um pouco para conversar sobre aquele

homem e, instantes depois, decidimos acolhê-lo.
A princípio, João estava com medo, mas não aguentou ver

aquele homem ali desprotegido. Ele mesmo o convidou a entrar
no barco e ofereceu alguns cobertores para que ele se protegesse
da chuva.

– Desde já agradeço a hospitalidade de vocês, disse o sujeito.
Ele subiu no barco, João lhe deu as boas-vindas e nos afas-

tamos da beira do rio para ancorar e passar a noite ali mesmo.
Enquanto João guiava o barco nós conversávamos sobre o

Rio São Francisco. Mas ele não demonstrava tanto interesse, pois,
não perguntava quase nada. Disse-me apenas seu nome: Moyá.

Armei uma rede para ele e naquela nossa primeira noite ape-
nas eu e João dormimos porque Moyá ficou lendo meus livros de
histórias à noite toda.



26

V
a
n
ra

z

Eu e João tomamos um bom café pela manhã. Moyá não
quis comer nada.

– Por que você quer acompanhar dois estranhos num lugar
deste? Não tem medo? Perguntou João.

– Vocês não me parecem pessoas más.
Ele não quis insistir nesse assunto. Aliás, Moyá desviava a

conversa a todo momento, especialmente quando o assunto se re-
lacionava a sua origem. Eu perguntei por que exatamente o São
Francisco o interessava e ele respondeu:

– Preciso da calmaria do rio para ouvir todas as histórias
que você tem para contar.

Aquelas palavras me deixaram surpreso. Fazia mais de vinte
anos que eu não contava histórias para estranhos. Eu achava que
ninguém mais se lembrava de mim. Ao ouvir aquela frase, perguntei:

– Por quê?
– Porque um bom contador de histórias deve conhecer to-

das elas.
– O que quer dizer com isso? Você quer dizer que é um

bom contador de histórias e precisa conhecer outras mais? Você é
mesmo um contador de histórias?

– Não é só isso que eu quis dizer. Você é o melhor contador
de histórias que eu já ouvi falar. Quero ouvi-lo contar as suas e
depois eu conto uma.

– Não sei como soube do meu passado. Mas quem quer
que tenha dito algo sobre mim esqueceu de dizer que eu tive pro-
blemas com essas histórias. Fui proibido de continuar com meu
trabalho. Quero apenas ouvir. Se você é mesmo um verdadeiro
“Contador de Histórias”, conte-me alguma coisa.

Ele não me deu ouvidos, apenas me perguntou:
– Por que parou com tão brilhante ofício?
E eu respondi:
– Diziam que eu inventava as histórias e isso me aborrecia.

Quem falou que conto histórias deve ter omitido isso.
– Não omitiu. Eu é que não dei importância a tamanha bo-

bagem. Você não devia ter se importado com isso. As histórias não
precisam ser verdadeiras para serem ditas ou ouvidas. Só precisam
ser fortes o bastante para deixarem mensagens escritas no coração
de cada ouvinte. Você só precisa escolher a história certa para cada
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ocasião. Quero ouvir suas histórias e pedir que nunca mais deixe de
contá-las.

– Você está superestimando essas histórias. Não acho que
continuar meu ofício seja tão importante assim.

– Se todos agirem como você, o que será das crianças sem
ninguém para alimentar suas ilusões de mundo fascinante? O que
será dos jovens sedentos por aventuras se lhes faltarem um bom
referencial, um herói? E os velhos que, de tanta vivência, perderam
as ilusões? O que será deles se lhes faltarem a esperança de que
nada será como antes, que o melhor está por vir? Eles precisam
ouvir histórias que lhes deem a certeza de que o novo virá e será
sempre melhor do que o velho. Se eles tivessem essa certeza não
seriam tão saudosos e não sofreriam tanto querendo que o futuro
seja uma repetição do passado. Alguém tem que lhes contar isso
porque inevitavelmente o futuro virá!

– Ninguém acredita nas histórias que eu conto.
– Por que é importante para você que acreditem?
– Porque só conto verdades, Senhor Moyá.
– Pois saiba que as verdades, que você tanto busca nessas

histórias, se confundem com a ficção quando o mais importante
não é a realidade, mas sim, uma doce fantasia, um entretenimento
para a alma.

– Só a verdade deve ser dita, Senhor Moyá. É isso que penso.
– Estamos falando de entretenimentos. Isso envolve sonhos

e fantasias. Nesses casos, a verdade não deve ser algo indispensável.
– Não abro mão de contar a verdade, Sr. Moyá.
– Tentarei convencê-lo de que a verdade pode ser algo ina-

tingível. Vejamos o seguinte: se falarmos de algo mais sério, como
a vida em sociedade, por exemplo. Ainda assim, penso que para
que uma determinada sociedade sobreviva é necessário que se ali-
mentem nela algumas regras de conduta que são os princípios acei-
tos pela maioria. Mas isso não significa que esses princípios serão
sempre seguidos, nem que eles trazem a verdade. São apenas resu-
mos morais definidos pelos contos que povoam o imaginário co-
letivo. Assim, um desses princípios, ou “moral da estória” pode
ser: o bem vence o mal. Isso é um princípio que remete a um
desejo, uma aspiração. Mas isso é verdade? O bem sempre vence o
mal? Verdade ou mentira toda história precisa dar ênfase a esse prin-
cípio. Um outro seria: “as injustiças serão repudiadas para que sir-
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vam de mau exemplo e não sejam seguidas”. Todas as injustiças
são mesmo repudiadas? Tem outro muito interessante: “os bons e
os justos terão um final feliz e, de preferência, conquistarão tesou-
ros para que sejam bons exemplos a serem seguidos”. Ora, nem
todos os bons e justos têm esse final feliz na realidade da vida! Mas
é preciso que os contadores de histórias omitam os casos fora des-
sa regra. Toda boa história tem que ser assim em qualquer mundo.
E não importa se ela ocorreu ou não, se é verdade ou não.

Ele parou de falar, pensou um pouco e disse:
– Fique atento ao que vou expor: um fato possui apenas

uma versão verdadeira, fiel. Estou certo?
– Está.
– E, uma vez que as histórias são derivadas de fatos, elas

também possuem apenas uma versão fidedigna. Você concorda?
– Concordo.
– Neste momento não estou me referindo aos contos, às

fábulas. Estamos falando de histórias humanas tidas como verda-
deiras. Pois bem, defendo a tese de que a versão fiel é imperceptí-
vel aos sentidos humanos. Sem entrar em detalhes, apenas digo que
os olhos humanos não conseguem perceber tudo que se passa numa
cena; os ouvidos humanos também não conseguem ouvir tudo e
isso vale para os demais sentidos. Basta dizer que até o ângulo de
visão do observador interfere na interpretação da cena do fato.
Então, duas pessoas em lados opostos não veem a mesma coisa.
Conclui-se daí que se têm, no mínimo, duas versões humanas para
os mesmos fatos. Não sinto receio em afirmar que um fato tem
tantas versões quantos forem seus observadores acrescido da uni-
dade 1(um), ou seja: se “x” for o número de observadores, o total
de versões para o mesmo fato será (x + 1), onde 1(um) é o núme-
ro representativo da versão verdadeira, fiel. Do exposto, concluo
que “x” não representa a verdade dos fatos, mas aquilo que se
aproxima da verdade e que é apenas verossímil. Se a história hu-
mana deriva de fatos, e esses fatos apenas são verossímeis, então
nossa história também é verossímil. Alie-se a isso a questão do anta-
gonismo humano, dos eternos conflitos onde há vencedores e venci-
dos e aí sempre teremos, no mínimo, duas versões verossímeis para
o mesmo fato, sem falar na terceira versão fiel, verdadeira, porém
imperceptível aos sentidos humanos.

Ele deu outra pausa na sua exposição e continuou:
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– Vou explicar melhor. Você já parou para pensar que em
toda história onde há vencedores e vencidos, opressores e oprimi-
dos há, no mínimo, três versões? Uma é a versão do vencedor,
outra é a versão do perdedor e temos ainda a terceira que é a
história que realmente aconteceu. Quando alguém conta uma his-
tória, você reconhece nela as três versões?

– Não. Só me contam uma versão.
– Assim, tudo que se sabe sobre a história está incompleto:

falta a versão dos vencidos, a dos oprimidos e, evidentemente, a
verdadeira história a qual já afirmamos ser imperceptível aos senti-
dos humanos. Meu caro Rael, concluo que, de tudo que está escri-
to, não há que se falar em verdades, mas em verossimilhança.

– Onde está a história verdadeira?
Após alguns segundos, Moyá falou:
– A história verdadeira, Rael. Só pode ser observada e depois

contada pelo tempo. Mas quem pode decifrar o tempo? Há pessoas
que se aproximam da verdadeira história quando interpretam o tem-
po. As histórias científicas são contadas pelos decifradores do tempo.
Eles, em última instância, chamo-os de decifradores de deus. Estou
falando dos cientistas, paleontólogos, arqueólogos, etc. Essas pesso-
as são realmente santas. A elas, o Supremo Ser, deu a inteligência para
chegarem mais perto dele, mais perto da verdade. Mas, ainda assim,
esse que eu chamo de decifrador de deus é apenas um homem. E
sendo homem, ele só alcança aquilo que apenas é verossímil. Você
está convencido de que todos nós podemos não passar de “mentiro-
sos”, “inventores de causos”, e até “criadores de histórias”? Esqueça
o que os outros dizem. Agora, senhor Rael, “O Contador Oficial de
Histórias do Sertão Pernambucano”, conte-me suas histórias.

Ao ouvir isso, pensei: esse deve ser o melhor ouvinte que eu
já vi. Mas confesso que fiquei um pouco triste com o que acabara
de ouvir e perguntei:

– Onde está a verdade em toda essa odisseia humana? O
que é a verdade para você? E ele respondeu:

– Antes eu gostaria de esclarecer que tudo que falei sobre
verdades e mentiras tem a finalidade de convencê-lo de que os con-
tadores de histórias não estão necessariamente presos às verdades
dos fatos. Quando coloquei em dúvida a veracidade dos fatos histó-
ricos não quis dizer que a história da humanidade é uma mentira,
mas que tudo o que está escrito pode ser questionado. Respondo
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sua primeira pergunta dizendo apenas “não sei”. Duvido muito
que alguém saiba. Mas sei que a humanidade sobreviveu até hoje
sem saber disso, logo, acredito que isso não faz muita diferença.
Na segunda pergunta você quer saber o que é, para mim, a verda-
de. Eu afirmo que, quando se tratam de acontecimentos históricos,
não há que se falar em verdades, pois já demonstrei que a verdade
é imperceptível aos sentidos humanos. Podemos falar, isto sim, em
verossimilhança. Essa é a sua obsessão: contar fatos reais, verda-
deiros, inquestionáveis. Mas há algo onde eu consigo vislumbrar a
verdade humana. É quando se tratam de regras de uma sociedade.
Mesmo que essas regras sejam transitórias, elas trazem, em algum
momento de sua existência, aquilo que foi estabelecido,
convencionado pelos cidadãos como as verdades a serem segui-
das. As leis humanas, por exemplo. É disto que estou falando: as
leis humanas. Elas trazem regras que têm que ser seguidas e nin-
guém pode desobedecê-las alegando que as mesmas não são cer-
tas. A lei é uma verdade estabelecida pelos indivíduos de uma de-
terminada sociedade, em uma determinada época. A lei é a verda-
de, é o princípio certo, correto. E um princípio certo é aquele acei-
to pelos demais, isto é, convencionado.

– Mas eu posso questionar as leis.
– Você pode questioná-las, é verdade, mas não pode

descumpri-las, acusando-as de não serem verdadeiras, sem receber
uma sanção.

Fiquei pensando por alguns segundos em tudo aquilo que
ouvi. Moyá interrompeu meus pensamentos dizendo:

– Ainda consigo perceber a verdade em outro momento,
em outra circunstância: na individualidade humana.

– Como?
– O que você me responderia se eu afirmasse que cada indiví-

duo possui uma verdade e ela pode ser diferente em cada pessoa?
– Com frequência, ouvimos dizer que ninguém é dono da

verdade, Moyá.
Ele respondeu imediatamente.
– Ninguém é dono da verdade alheia, mas da sua própria

verdade.
– Que verdade é essa? Perguntei.
– Sua verdade é aquilo que você acredita e defende. Aquilo que

você acha que é certo. Vejamos: uma coisa só pode ser verdadeira ou
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falsa, positiva ou negativa. Eu chamo de verdade ao conjunto de
conhecimentos e experiências positivas de um indivíduo. Falsas são
as experiências e conhecimentos negativos de cada um. O que é
positivo para mim pode ser negativo para você e vice-versa. Eu
construo minhas verdades de acordo com o que eu vivi e onde eu
vivi. A palavra “fome” tem diferentes significados e princípios
correlatos para diferentes pessoas. Quem já passou fome e viu pes-
soas morrerem por inanição, ao ouvir essa palavra, reage diferente-
mente de quem sempre teve o que comer. É possível que para
alguém que nunca passou fome, no conjunto de suas verdades haja
uma que diga: “a fome não justifica o furto”. E é possível que para
quem passou necessidades alimentares, no conjunto de suas verda-
des, haja uma que diga: “a fome justifica o furto e até mesmo o
roubo”. Quem saberá julgar essas duas verdades?

– Mas furtar ou roubar não envergonham qualquer pessoa?
– É verdade. O furto ou o roubo são uma vergonha e de-

vem ser desaconselhados por serem indignidades. Mas, passar fome,
além de envergonhar, humilhar e tirar a dignidade do faminto pode
até matá-lo. A fome deve ser repudiada entre os seres humanos,
pois envergonha e humilha a própria raça humana. Enquanto exis-
tir alguém passando fome em algum lugar deste mundo, o ser
humano não terá motivo para celebrar sua distância dos símios na
árvore evolutiva.

Ele passou quase um minuto de cabeça baixa e eu não quis
interrompê-lo. Em seguida suspirou e disse:

– Eu não sou dono da verdade, Rael. Mas sou dono da
minha verdade. Dono daquilo que eu acredito e que por isso de-
fendo. Você também tem uma verdade. Isso ninguém nos tira.
Todos nós vivemos construindo nossas verdades. Nós a procura-
mos em tudo e principalmente em outras pessoas. É daí que vem a
afinidade. Um meio de disseminarmos nossas verdades e conhe-
cer as verdades dos outros é através do diálogo. O diálogo das
pessoas, por exemplo, é uma luta, uma conquista diária onde cada
interlocutor busca atrair o outro. Com o debate queremos formar
os nossos grupos e disseminar nossas verdades o tempo todo. Com
isso, aumentamos nosso poder para, no campo das ideias, mudar
outros grupos. Há grupos que querem mudar o bairro, bairro que
quer mudar a cidade, cidade que quer mudar o estado, estado que
quer mudar o país e país que quer mudar o mundo. Essa vontade
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de querer mudar as coisas é própria do ser humano. Mas tudo isso
tem um limite.

– Que limite? – Perguntei.
– É o limite da tolerância. Ser tolerante tem um propósito:

ajudar a humanidade a progredir e sobreviver neste mundo. Mas,
para isso, não podemos impor as nossas verdades. Temos que ad-
mitir e respeitar opiniões contrárias às nossas.

– Mas deve haver uma verdade e somente uma a ser segui-
da, não acha? – Perguntei.

– Existe, desde que seja convencionada: as pessoas se reúnem,
discutem sobre determinada situação e, no final, decidem como aquele
grupo deve reagir diante de cada situação. Mas isso não impede que
tempos depois haja nova reunião e se decida o contrário e assim o
homem vai procurando viver com os seus semelhantes estabelecen-
do verdades. Essas verdades são as leis criadas.

– Se alguém tivesse o dom da verdade e pudesse estabelecê-la
fazendo com que todos a seguissem tudo seria mais fácil, não é?

– Isso implicaria em saber quem é esse dono da verdade a
que todos deveríamos seguir. Essa sua ideia é bastante perigosa.
Vez por outras aparece um tirano afirmando ter esse dom. Não é
difícil encontrar alguém que acredita cegamente que possui esse
dom. A história da humanidade está cheia desses impostores. Eles
se apresentam desde ditadores da fé até os ditadores dos atos, dos
anseios e da opinião do povo. O que me deixa mais tranquilo é
saber que as pessoas já não aceitam com facilidade seguir as verda-
des de uma única pessoa.

Ergui a cabeça e olhei nos olhos de Moyá. Em seguida disse:
– Abaixo as ditaduras.
Ele me respondeu suspirando:
– Você me compreendeu.
– Acho que você me convenceu. O que quer ouvir?
– Tudo que você quiser me contar.
Entusiasmado, comecei logo a contar minhas histórias e, só

depois das duas horas da madrugada, resolvemos dormir. Curio-
samente, Moyá não tinha sono. Apenas me pediu alguns livros e foi
ler na rede.

Passamos o terceiro dia pescando, conversando e contando
histórias. Como ele sempre estava interessado em ouvir, eu não
parei de contar. No quarto dia ele pediu que eu interrompesse a
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história e o deixasse na margem do rio porque ele precisava voltar
para sua casa. Mas nos garantiu que estava de volta em quatro dias.

Achamos muito estranha a partida de Moyá, mas depois de
quatro dias pescando já era hora de também voltarmos.

Assim ficamos durante dois meses: Moyá passava quatro
dias conosco sem dormir, sem comer, sem beber e depois se au-
sentava por mais quatro dias. Para acompanharmos o ritmo de
nosso amigo, nós pescávamos durante quatro dias e passávamos
quatro dias trabalhando com nossos passageiros na travessia de
Petrolina/PE para Juazeiro/BA e vice-versa.

Depois de dois meses, eu já não tinha mais o que contar e já
estava repetindo histórias. Ele, percebendo, pediu-me que ouvisse
uma história interessante. Um bom contador de histórias precisa
saber ouvir e isso deve ser feito com bastante atenção.

– Pois bem, meu amigo, disse-lhe, quero aumentar meu re-
pertório. Conte-me tudo que você sabe.

Moyá me respondeu:
– Lamento não ter tempo para contar tudo que eu sei. Mas

vou contar a mais linda história que já se passou no meu planeta.
Antes que ele começasse, interrompi.
– O que você quer dizer com “meu planeta”?
– O planeta de onde eu vim!
– E você acha que eu vou acreditar que você veio de outro

planeta?
– Também já fui capaz de duvidar da existência de pessoas

em outros planetas. Isso faz muito tempo!
Eu disse a Moyá que acreditava que havia vida fora da Terra

e que era possível que ele fosse realmente de outro planeta. Eu não
queria discutir um assunto tão polêmico quanto esse. Pedi que ele
contasse logo a bela história.
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Capítulo 5

Moyá começou a falar de uma belíssima lua cheia em uma
praia e de um rapaz que a contemplava quando a mesma saía por
trás de um imenso rochedo. Ele disse:

– O ambiente estava escuro, Rael. Mas, aos poucos, a luz
daquela lua cheia invadia as sombras de uma noite muito fria. Os
olhos do rapaz estavam fixos acompanhando aquele movimento
sublime, delicado, divino. Ele estava hipnotizado pela beleza ma-
jestosa daquele astro.

Passados alguns instantes de admiração, aqueles olhos ape-
nas olhavam em vão, pois sua mente já não captava a forma, a cor
e o brilho lunares. Aqueles olhos já não viam mais nada, nem seu
corpo sentia a suave brisa que vinha do mar. É como se lhes fugis-
sem todos os sentidos. Ele estava indiferente a tudo. Se o simples
pensar tem a força extraordinária de fazer com que as coisas e a si
próprio existam, então nada existia, nem ele mesmo. Por um mo-
mento houve um abismo em sua alma. Uma total ausência.

Uma onda mais alta se chocou violentamente contra as pe-
dras assustando e fazendo com que ele saísse daquele transe. Olhou a
sua volta e viu sua sombra, sua mula e seu cavalo em agonia sobre
um imenso tapete formado pela mais fina areia prateada. Era um
belo cavalo negro! O cansaço de uma longa viagem e uma das patas
quebrada o faziam sofrer bastante. Ele sentiu pena do cavalo e como
se quisesse se desculpar afagou ternamente sua crina, afastando-se,
em seguida, para se sentar sobre uma pedra: a lua o convidava.

O rapaz, a que Moyá se referia, aparentava ter pouco mais
de vinte anos de idade. Era alto, forte, de rosto retangular, de cor
morena, olhos verdes, um metro e oitenta centímetros de altura,
cabelos castanhos compridos e chamava-se Rêyon.

Naquele momento, o rapaz se sentia perdido e completa-
mente vazio. Algo de extraordinário acontecia em sua vida. Mas ali,
naquela praia deserta, ele estava sozinho. Longe de tudo. A sua
frente havia um mar imenso, bravio; atrás de si, um deserto de
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areia que parecia maior ainda do que o mar. Olhou novamente
para a lua, sua grande companheira, e como se estivesse frente a
frente com uma deusa ele buscou uma oração. Mas, semelhante a
um velho cansado e rouco de tanto rezar, ele apenas lançou um
olhar suplicante como o de um faminto sobre os que comem em
mesas fartas, como o de um moribundo no seu leito de morte
implorando pela última chance. Observando a lua ele recebeu seus
raios devagar e tão suave que chegou a sentir tremores e arrepios
no corpo. O coração apertou no peito fazendo com que ele
revivesse em memória alguns momentos passados: a saudade o
crucificava. E como uma defesa para o próprio corpo, ele interca-
lava momentos de tristeza e reflexão com a dispersão. Agindo as-
sim, aliviava por instantes a sua alma.

Alguns minutos depois, os olhos, que antes se embriagavam
com a beleza da lua, agora se perdiam em direção ao mar. O que
havia por trás daquela imensidão de água? Lentamente ele obser-
vava as ondas e avançava, com o olhar, mar adentro procurando,
cada vez mais, ver o impossível, o inexplicável. Seu olhar seguia
numa viagem louca pelas barreiras intransponíveis de um horizon-
te negro, insondável e incalculável. Um universo de escuridão pon-
tilhado aqui e acolá por alguns milhões de estrelas. E quando seus
olhos já não alcançavam mais, o pensamento se deixou levar e ele
se sentiu voando sobre as águas como uma gaivota em seu voo
livre rumo ao infinito. A viagem adquiriu, aos poucos, uma veloci-
dade humanamente impossível. Houve uma confusão em sua mente.
Ele se viu girando no espaço... – Aaaaaaaaaah! – Ouviu-se um grito
longo e em seguida, como uma explosão de luzes coloridas tudo
se acalmou, acho que até o tempo parou. Afloraram-se as suas
emoções, os seus medos contidos. Sua vida foi passada, naquele
momento, quadro a quadro como se fosse um filme lento e mudo.
No silêncio do seu pensamento ele examinou cuidadosamente aque-
las imagens que vinham como flechas rumo ao seu peito; abaixou
a cabeça, fechou os olhos, levou as mãos aos ouvidos, gritou feito
um louco sem conseguir conter as lágrimas que escorriam sobre o
seu rosto.
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Capítulo 6

As duas luas

A luz invadiu toda aquela praia possibilitando uma visão
magnífica das pequenas dunas de areia e da euforia com que as
ondas, em louvor à lua, açoitavam as enormes pedras situadas em
alguns pontos da extensão da praia.

Quase uma hora mais tarde surgiu a segunda lua, um pouco
menor do que a primeira.

Foi aí que fiz a primeira interrupção naquela história que es-
tava começando a ficar interessante:

– Duas luas, Moyá? Você está dizendo que havia duas luas?
– É isso mesmo. Dórbriand tem apenas duas luas. Confir-

mou Moyá.
– Você ainda diz “apenas duas luas”?
– Júpiter tem mais de dez e ninguém acha isso estranho.
Incrédulo eu pedi que ele continuasse logo aquela história

antes que eu desistisse de ouvir.
Como Moyá não tinha o mesmo temperamento que eu,

apenas olhou para mim, fez uma cara sorridente e continuou di-
zendo que com as duas luas a claridade era muito forte e, naquelas
condições, Rêyon viu que uma pessoa se aproximava. Depois de
alguns passos, pôde-se distinguir claramente a figura de um ho-
mem alto e magro vindo em direção ao rapaz que, assustado, pen-
sou em esconder os animais e se esconder atrás de umas pedras,
mas concluiu que a pessoa que se aproximava já o tinha visto. Não
era possível se esconder sem demonstrar temor. Só lhe restava fi-
car ali, quieto e preparado para se defender de algum mal que o
estranho pudesse lhe causar. “Neste mundo a gente tem que se
preparar para tudo. Se for do bem, logo saberei; se for do mal,
estou preparado”, pensou ele enquanto voltava sua atenção nova-
mente para as luas visando disfarçar sua apreensão.
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Com o coração batendo forte e acelerado as interrogações
surgiam aos milhares naquele breve intervalo de tempo. Quem será
esse homem? O que o traz aqui e o que o faz andar à noite sozinho
num lugar tão distante?

O estranho se aproximou com passos lentos, porém, deci-
didos. Parou ao lado do rapaz e à distância de mais ou menos
cinco metros se sentou e ficou observando Rêyon que disfarçada-
mente olhava para as luas.

Passaram-se alguns segundos de um profundo silêncio que
não se ouviam sequer o barulho do mar, até que o recém-chegado
perguntou:

– O que vês além de duas luas?
O rapaz que fingira não ter dado importância à chegada

daquele homem, virou-se lentamente e o olhou fazendo grande
esforço para não demonstrar surpresa nem inquietação.

– Vejo apenas luas, respondeu ele.
– Tens olhado essas luas por bastante tempo. Parece-me que

vês algo mais. Por que não te sentas comigo e me conta um pouco
sobre elas?

– Como você sabe que há muito tempo observo as luas?
– Ora, rapaz, qualquer pessoa pararia por horas para admi-

rar essas maravilhas!
Ao ouvir isso o rapaz se dirigiu para os animais dizendo:
– Sinto muito, mas tenho que ir embora.
– Espera! Desculpa-me! Não te cumprimentei... Eu não de-

veria ter chegado assim... de surpresa. Eu te vi de longe e achei que
seria seguro ficar um pouco contigo. Sei que não é prudente sair
assim por esta noite afora. Por favor, fica!

– Fique longe de mim, por favor! Disse o rapaz.
– Não tenha medo! Não vou te fazer mal algum! Apenas

descansarei um pouco e seguirei meu caminho ainda nesta noite!
Senta-te! Por favor!

– Por que eu deveria sentar se nem ao menos o conheço?
– Porque estás cansado.
– Como sabe?
– Tu tens andado muito. Anda-se muito para chegar a esta

bela praia, mas vale a pena. Tudo é lindo! É uma criação dos céus!
Mas um jovem, como tu, também cansa. Senta-te, homem!
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As palavras do estranho foram ditas com tanta humildade e
num tom tão suave que o rapaz desfez sua defesa, como que fasci-
nado, passando agora a vê-lo não como uma ameaça, mas como
uma companhia, alguém para conversar e espantar os “fantasmas”
que tanto o atormentavam.

Às vezes, alguns fatos ocorridos no passado insistem em
nos perturbar a vida inteira. Surgem como fleches quando menos
esperamos e nos perguntamos sobre o porquê daquilo. Por que
simplesmente não nos esquecemos? Por que não podemos apagá-
los da nossa memória? Só depois percebemos que são coisas mal
resolvidas, pendentes. Isso mesmo. Rêyon tinha algumas pendênci-
as em algum lugar do seu passado: eram os seus “fantasmas”. E,
naturalmente, nas condições em que se encontrava, aparentemente
fragilizado pela situação adversa, aquele era o momento de dividir
os seus horrores com algo que não fosse inerte e frio como aquelas
imensas pedras da areia e silencioso como as luas: um igual.
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Capítulo 7

A estrela de cinco pontas

O estranho aparentava ter pouco mais de quarenta anos. Ti-
nha cabelos curtos, castanhos e olhos claros. A barba era da cor
dos cabelos e se vestia como um simples pescador, exceto pelo
medalhão de ouro que usava. Tinha o formato de uma estrela de
cinco pontas e parecia que havia uma pequena lâmpada dentro
dele de tanto que refletia as luzes das luas. Não usava sapatos nem
trazia nada consigo. Isso fez o rapaz pensar que ele morava ali
perto e seria uma boa oportunidade para conseguir comida e, quem
sabe, um cavalo. Ele precisava de um salvador, pois, para o dia
seguinte, já não havia mais comida para ele nem para os animais.

Depois de se sentar ao lado do estranho, conservando certa
distância, o rapaz lhe perguntou:

– Você montou acampamento aqui perto?
– Não. Estou andando por aí.
Dizendo isso, ele aspirou forte a brisa soltando o ar suave-

mente depois continuou:
– Eu vim de longe. Tão longe que não vale a pena te contar

e mesmo que eu te contasse tu não acreditarias.
– Não deve ter vindo de muito longe. Ainda mais, descalço

e a pé, disse Rêyon.
– As sandálias me incomodam. Além do mais, gosto de

sentir a areia e essa água fresca banhando os meus pés.
– Onde estão suas provisões?
– Não as trago.
– Como sobrevive neste fim de mundo?
Houve um longo silêncio até que o estranho deu a resposta:
– Você já observou os pássaros? Eles voam por toda parte

e não levam consigo mantimento algum. A natureza lhes dá tudo
que precisam. Eles apenas colhem. E são tão livres quanto o vento!
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Rêyon achou estranha a explicação, mas concordou: “se a
natureza é generosa com as aves e outros animais por que não seria
também conosco?”.

– Você deve conhecer muito bem isso... Refiro-me a essa
relação entre o Supremo e suas criaturas. – Concluiu Rêyon.

– Eu não conheço mais do que tu. Afinal, ele fala com todos
nós sobre todas as coisas indistintamente. Só é preciso que se saiba
ouvi-lo.

– Não sei se consigo ouvi-lo. Não sei se ele me vê... Acho
que não mereço... Não sei falar sobre essas coisas... É tudo tão
complicado e misterioso!

Depois de alguns segundos, Rêyon continuou.
– Posso saber aonde você vai?
– Já cheguei onde devia. Vim até aqui porque sei que preci-

sas de mim. Vim trazer ajuda.
– Ah, você não imagina como é bom ouvir isso! Necessito

muito de ajuda! Estou viajando há três meses e meio. Acho que
estou perdido e... Devo ter errado o caminho. Há semanas não
vejo ninguém! Só areia e água. Acabaram-se minhas provisões e as
dos animais. O cavalo não aguentou, enfraqueceu, quebrou a pata e
agora está prestes a morrer. Estou mesmo sem sorte. Quem man-
dou você aqui? Foi Moyá?

Interrompi a história para perguntar:
– Esse Moyá a que Rêyon se refere é você?
– Sou eu mesmo, Rael.
Moyá continuou a história. Ele dizia que depois de algum

tempo sem que o estranho respondesse o rapaz insistiu:
– Quem é você? O que o traz aqui? Tem algo a dizer que

pode me ajudar?
O estranho estava concentrado deixando transparecer suas

dúvidas. Fazia alguns desenhos na areia e em seguida apagava tudo.
Parecia meio distraído enquanto conversava.

– É estranho o fato de teres tomado a direção oposta à que
deverias! – Disse o estranho – Por que não seguiste a direção com-
binada?

– Que direção? Perguntou Rêyon.
– Norte. A tua direção seria Norte de Zanouan. Estou enga-

nado? Perguntou o estranho.
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– Por que você pergunta sobre a minha direção? O que sabe
sobre ela?

– Tens um roteiro descrito por ti mesmo...
O estranho hesitou um pouco e em seguida falou:
– Tu sabes o que deves fazer. Devo te lembrar?
– Acha que deve?
– Por que não seguiste o caminho descrito por ti mesmo?
– Não sei a que caminho você se refere! Não conheço

você e...
O estranho o interrompeu:
– Disseste ao povo de Zanouan que seguirias para o Norte

à procura do remédio que salvaria todo o Povoado. O remédio
que te salvou! Ou não te salvou?

– Você está insinuando que... Acha que não procuro esse
remédio?

Rêyon ficou pensativo por alguns segundos e em seguida
perguntou:

– Você está me seguindo? Os malditos mandaram você me
seguir?! São víboras! Todos eles! Não irei a lugar nenhum com você!

Rêyon ficou irritado e se levantou bruscamente dizendo:
– Nunca confiaram em mim, nem me respeitaram! Que

morram!
Ele saiu resmungando em direção a umas pedras. Sentou-se

e permaneceu quieto por alguns minutos. Em seguida, voltou e,
ainda indignado, esbravejou.

– Vou sozinho! Não preciso de você! Volte e diga isso a
todos eles!

– Não vou contigo – disse o estranho – nem fui mandado
por ninguém. Mas é preciso que saibas que a direção que segues
não te levará a um bom destino. Segue para o Norte como disseste
e não te afastes do mar. Ele te espera.

– Ele quem?
– Disseste lá no povoado de Zanouan que ele te esperava

no Norte. Tudo que estou dizendo é o que foi ouvido de ti. Esque-
ceste que procuras por alguém que tem um remédio que pode
salvar tua gente? Foi isso que disseste, ou não? Vendeste a cura ao
teu povo, ou não?

– Não! Não vendi!
– Não vendeu?
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– Acho que não vendi.
– Tens certeza, Rêyon?
– Não! Também não tenho certeza! Desculpe-me. Não me

faça mais perguntas!
Quando o estranho falou sobre a venda de uma cura ao

povo de Zanouan, a voz de Rêyon se abrandou e quase sem fôle-
go ele tentou argumentar, mas ficou sem palavras e pediu descul-
pas para em seguida perguntar:

– Você o viu?
– Não sei quem é esse homem que tu afirmas ser curandei-

ro. Nunca o vi. – Disse o estranho.
– Como tem certeza de que ele me espera? Afinal, quem é

você?
– Eu e todas as pessoas do povoado acreditamos em ti.

Apenas repeti as palavras ditas por ti a toda aquela gente de Zanouan.
– Você estava lá e ouviu o que eu disse?
O estranho nada respondeu e Rêyon continuou:
– O que quer de mim? Você disse que veio me ajudar e não

é isso que você faz agora!
Mais uma vez o estranho não respondeu. Rêyon ficou irritado.
– Não posso falar com você assim! Não olha para mim!

Escreve e apaga essas bobagens e... Sabe que não conseguirei achá-
lo! Não tenho um cavalo nem nada para comer ou beber!

Depois de alguns instantes, e com uma paciência de camelo
o estranho respondeu:

– Tens muita força e juventude. O que reclamas é muito
pequeno. Sabes o que fazer. As pessoas que precisam de ti não
podem esperar muito, Rêyon.

– Como sabe o meu nome? Afinal, o que sabe sobre mim?
– Isso não importa agora. O povoado de onde vieste está

quase acabando. Uma doença terrível está matando as pessoas e tu
prometeste ajuda, mas não é o que estás fazendo agora.

– Mas eu não sei como ajudar! Não acredito que alguém vai
me dar um remédio... Faz muito tempo que saí de Zanouan! Se eu
gastar mais três meses e meio para encontrar o remédio então já
terei gastado sete meses! Para voltar ao povoado gastarei mais sete
meses. Catorze meses distante deles! Quando eu voltar não encon-
trarei mais ninguém vivo! Confesso que não sei o que fazer!
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– Não sabes porque amor é sacrifício e doação. Fechamos
as nossas portas sempre que ele nos rodeia. É muito fácil e cômo-
do dizer um “não”. “Não” é uma palavra que nos deixa descansar
por mais tempo, enquanto que o “sim” exige que nos ergamos a
tempo e façamos algo aos outros sem querer nada em troca: isso é
amor Rêyon! Teu coração ainda não sabe disso!

– Eu não estou aqui por mim, e sim por eles, por Zanouan
inteiro!

– Tu mentiste para eles e mentes para mim agora.
Rêyon olhou para o estranho e falou:
– Como você pode afirmar isso?
– Choraste há pouco, eu vi tuas lágrimas e senti tua dor.

Choraste por aqueles que já morreram e pelo que fizeste aos vivos.
É remorso. Isso é um bom começo para corrigires teu erro. Os
que se foram para a eternidade já não têm lágrimas; os que ficaram
em Zanouan ainda sofrem. Como vês, aqui, o ouro que usurpaste
não te serve como bálsamo, não te devolve o cavalo nem a comi-
da de que precisas.

O estranho pegou um punhado de areia e espremeu na mão
ao mesmo tempo em que aumentou o tom de sua voz:

– Terás que ajudar teu povo e para isso pagarás caro! Talvez
tu não tenhas tanto ouro assim que possas pagar!

Rêyon estremeceu com aquelas palavras que soaram como
acusações.

– Mas que ouro? Eu não tenho ouro!
– O que carregas de tão pesado naqueles alforjes? Não seri-

am cinquenta quilos de ouro? Tua exigência foi cumprida! O ouro
é teu, Rêyon! Antes, porém, tens que levar a cura ao teu povo! Esse
é o preço a pagar. Pensas em não voltar ao povoado. Sinto isso.
Maldito serás se o fizeres!

– Você foi mandado para me vigiar e impedir que eu não
cumpra com o combinado?

– Não posso te impedir porque estou além da tua conduta
mesquinha, da tua ambição. Vendeste uma cura que não existia.
Nunca houve curandeiro algum. Mas tu disseste que o conhecias e
eles te pagaram cinquenta quilos de ouro contados grama por gra-
ma e te aguardam com mais cinquenta quilos: é a segunda parte do
combinado. Confiaram em ti. Eles te deram anos de economia a
custa de muito suor do trabalho que nunca conheceste. Hoje a cura
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existe no desejo de cada família que está prestes a perder um ente,
de cada mãe aflita, de cada ingênuo coração. Hoje a cura existe
porque deste a ela a forma da esperança. Ache-a. Para isso, procu-
re-a em cada dor, em cada angústia que será vivida por ti a partir
de hoje. Procure-a no remorso que sentiste há pouco quando grita-
vas. Mas repito: não posso te impedir. Sou apenas uma luz que veio
iluminar o caminho para que tu percebas esta cruel covardia.

Dizendo isso o homem começou a brilhar e o brilho era tão
intenso que Rêyon fechou os olhos e se deixou cair na areia assus-
tado e dizendo:

– Não me faça mal, Senhor! Cuide deles por mim! Cure-os!
– Senhor? Por que me chamas de Senhor? Não sou teu Se-

nhor! E por que tu te assustas, Rêyon? Não estás limpo de cora-
ção? Não deves abaixar a cabeça escondendo teu rosto! Levanta-te
e encara com dignidade a fragilidade da tua existência! Sabe, talvez
tenhas razão em temer este momento porque julgas ser este teu
último. Afirmo-te, não será! Não estás pronto para conhecer o
infinito. Há uma pequena barreira frágil e bastante dolorosa entre a
vida e a morte, e eu a conheço. Todos a temem porque depois de
tudo há o desconhecido. Ainda mais quando se tem um coração
cego e frio como o teu. Mas eu te asseguro que essa barreira dura
apenas alguns segundos. Para ser mais preciso, a barreira da morte
dura uma fração de minuto e funciona como um elo entre a terra
e o infinito, entre o homem e o próprio Supremo Ser. Compreen-
do teu medo, mas não sou teu carrasco. Não te aflijas, rapaz! Tens
o poder do ouro em tuas mãos e, no entanto, choras aos meus
pés? Isso revela a inconsistência do teu poder e do ser humano que
és; a insignificância perante o universo e a infinita inferioridade pe-
rante Deus! Olha para ti e para teu mundo com todas as suas ma-
ravilhas e desgraças! Olha para teu irmão com seus infernos e de-
mônios, suas dores, angústias, ódios, intrigas e tantos outros males
e aí, no fundo da tua consciência, depois de sofreres com ele, en-
contrarás teu Senhor! Olha nos olhos de cada criança que sorrir!
Bebe as lágrimas das que sofrem se isso bastar para fazê-las felizes
e aí sentirás a presença do teu senhor! Porque ele está na dor e na
alegria, na vida e na morte e está contigo e com todos os outros até
mesmo nos momentos em que não pensas nele e que pareces não
precisar de mais nada!
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– Não sei o que fazer nem aonde ir... Não há mais tempo!
Salve-os. Eu imploro, disse Rêyon aos prantos.

– O sino ainda toca. Uma, duas, três, quatro badaladas. Es-
tás ouvindo Rêyon?

– Estou!
Ele estava mesmo ouvindo um barulho de sino e se sentin-

do dentro de uma igreja. Ele via as pessoas que ali oravam como
se lhe abrissem uma tela. Era uma visão da vida em Zanouan se
descortinando a sua frente.

– Mas o sino cala! – Disse o estranho – Vozes ressoam num
ambiente raro e de grande beleza: é um templo, Rêyon! Velas cla-
reiam e aquecem! Há pessoas doentes por todos os lugares! Há um
relógio solitário na parede que rompe o silêncio que se fez com os
seus tic-tacs! Estou vendo agora porque vejo pelos teus olhos e leio
os teus pensamentos! O sino tocou novamente. Cada toque é uma
vida que se vai. Estás ouvindo?

– Estou, respondeu Rêyon chorando bastante.
Os olhos de Rêyon pareciam duas chamas vivas refletindo a

luz do estranho enquanto o observava com bastante temor.
Era difícil entender o que estava se passando, ainda mais,

porque o homem tinha uma espécie de brilho em todo o contorno
de seu corpo e falava sobre coisas do passado da vida de Rêyon
com a segurança de quem as presenciou.

– Mas novamente o sino cala – continuou o estranho – e
assim o relógio solitário marca o tempo; o tempo marca os ho-
mens; os homens marcam a vida; a vida é o marco de Deus. Deus
é o sino que toca e o sino que cala. Sendo assim, da mesma forma
que o sino cala, ele volta a tocar. Não esperes que ele toque muitas
vezes. Ainda há tempo, Rêyon!

A luz ficou mais forte e outra luz, cem vezes mais brilhante,
surgiu do medalhão do estranho se expandindo por toda a praia e
arremessando Rêyon, como numa grande explosão, fazendo com
que ele perdesse os sentidos caindo na areia.
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Capítulo 8

O tempo e o vento

No outro dia, pela manhã, o rapaz acordou e encontrou seu
cavalo já morto. Olhou-o por alguns instantes e o tocou como se
quisesse fazê-lo acordar, mas logo percebeu que era inútil; era im-
possível fazê-lo reviver.

– Sinto muito, meu amigo, por você ter sido o primeiro. Se
nada mudar serei o próximo.

Ele Revirou um dos alforjes à procura de comida e não
encontrou nada.

– Não há nada para comer! Meu Deus, o que estou fazendo
aqui? Diabo de lugar! Só se vê areia e essa água salgada que não
serve para nada!

De repente ele se lembrou da mula.
– Mas que diabo, a mula fugiu! Ah, desgraçada! – Esbravejou,

esmurrando o ar:
– Como vou sair daqui com esse peso todo? Não posso

acreditar nisso! Isso não pode estar acontecendo!
Ele saiu à procura da mula xingando e chutando tudo a sua

frente, maldizendo tudo e todos.
Depois de meia hora voltou sem nada. Deixou-se cair de

joelhos na areia, suspirou fundo e se deitou olhando para o céu em
busca de solução.

Alguns minutos depois, levantou-se bruscamente, bastante
assustado, dizendo:

– Que sonho horrível eu tive ontem! Um homem estranho...
Ele brilhava! E sabia tudo sobre mim!... E... Que sonho ruim! Mas
parecia tão real!... Disse para eu seguir sempre o rumo Norte. E eu
sei lá onde é o Norte ou o Sul! Diabo de lugar! Preciso ir embora!

Moyá ergueu os olhos para mim dizendo:
– Caro Rael, quero que saiba de uma coisa. Nem sempre o

real e o irreal se confundem, mas quando isso acontece as dúvidas
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cessam à medida que nos agarramos às coisas que nos são favorá-
veis. Na verdade, na situação em que Rêyon se encontrava era difí-
cil distinguir o real do sonho.

– Mas não foi sonho, estou certo, Moyá? Perguntei olhando
nos seus olhos.

Ouvi, quase ao mesmo tempo, João também perguntar:
– Foi sonho, Moyá?
– Vou-lhes contar, caros Rael e João, algo que possa ilustrar

melhor a situação desse rapaz, disse Moyá nos apontando com o
dedo indicador.

Ficamos em silêncio esperando o que ele nos tinha a dizer. E
ele disse:

– Outro dia ouvi uma história interessante sobre uma jovem
pobre que morava em um desses mundos pobres espalhados por
esse universo. Um desses lugares onde poucos possuem quase tudo
e, da imensa maioria restante, alguns possuem quase nada, restando
para outros apenas a miséria, os infortúnios, a perversidade e os
dissabores de viver à margem disso que chamamos de sociedade.
Deixemos de lado essa crítica que já não constrói nada. O certo é
que a pobre jovem, ao dormir, sonhou que era uma linda borbo-
leta azul. Foi um sonho maravilhoso. Ela estava num lugar que mais
parecia um céu de tanto que era belo. Havia uma cachoeira enorme
e, ao redor, milhares de flores coloridas e reluzentes ao sol de um
dia claro e belo. Ela passeava por entre margaridas, orquídeas,
petúnias e tantas outras flores igualmente lindas, sugando bastante
néctar. Quando chegou a noite, cansada, pousou em um galho e
adormeceu. De repente, ela acordou e se viu na figura de mulher
com todos os seus problemas e defeitos, enfim: todas as mazelas e
desconforto do ser humano, ainda mais, pobre e vivendo uma
realidade terrível. Mas, assim mesmo, ela esfregou os olhos, olhou
a sua volta, pensou e disse para si mesma: – Isso é apenas um
sonho, um pesadelo. Eu sou uma linda borboleta azul e quando
acordar eu estarei no meu paraíso.

Moyá nos disse que o rapaz também optou pelo sonho. Para
ele, o que aconteceu na noite anterior fez parte dos agitos de uma
noite mal dormida. Agora só lhe restava o presente, o que não era
nada fácil diante de um sol que começava a brilhar revelando uma
imensidão de areia e mar. E não havia um caminho a seguir, mas
diversos.
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– Diversos? Perguntou João.
– É isso, João. Para um desorientado no deserto ou no mar

há infinitos caminhos.
– Mas não havia nenhum sinal de alguém que tivesse passa-

do por ali? João insistiu na pergunta e Moyá respondeu com uma
voz de suspiro:

– Não sei dizer se alguém havia passado por ali, mas se
passou não foi possível perpetuar suas pegadas indicando o me-
lhor caminho, pois, o tempo e o vento, esses senhores implacáveis,
trataram de apagar.

Por falar sobre o tempo e o vento, eu, que já os observei
bastante, os descrevo assim, leitor: O vento: senhor que quando
bravo é ventania e furacão e, quando manso, vai pacientemente
modelando as montanhas e arremessando a poeira que vai impreg-
nar o pé rachado dos viajantes. Esse mesmo vento também é tes-
temunha das aflições por que passaram, e ainda passam, os retiran-
tes das terras sertanejas banhadas de sol. E o tempo? Ah! O tempo!
Aquele que é o senhor de todas as coisas. Que marca a face do
homem e o faz levar nas costas o peso de toda uma existência! O
tempo! Senhor apressado e impaciente! Não se dá conta das horas
e não para nunca! O tempo é perverso quando castiga o corpo e
tira-lhe a vida lentamente, dia após dia! Mas nem tudo é só desgos-
to, nem fúria eterna. Observe que o vento, quando calmo, é aquele
que nos refresca e impulsiona nossa caravela nessa vida que mais
parece um mar revolto! E também o tempo que, às vezes, é cruel
é o mesmo que nos dá esperança de que haverá um dia em que a
fúria desse mar cessará e a calmaria virá, pois, como dizem os mais
velhos, digo, os mais experientes: “não há dor que nunca se acabe
nem mal que dure cem anos”.

Dou vivas ao ser humano com a sua força incomensurável
de superar as dificuldades e essa vontade infindável de querer viver
e ser feliz. Mas, que não nos enganemos: a felicidade está nas coisas
que buscamos diariamente e não nas coisas que conseguimos; viver
é apenas um breve sonho do qual não desejamos acordar. Isso se
dá pelo simples fato de não termos certeza se somos, ou não,
felizes, belas e livres borboletas azuis.
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Capítulo 9

A noite

Rêyon pegou os arreios do cavalo e com umas cordas e
alguns galhos secos improvisou um transporte para sua preciosa
carga; amarrou os galhos que encontrou entrelaçando-os, fazendo
algo parecido com uma maca; colocou os alforjes cheios de ouro
em cima e saiu arrastando tudo pela praia. De vez em quando
parava, murmurava alguns palavrões e seguia em marcha lenta.

Três dias depois, quando o sol marcava meio-dia, a fome que
o acompanhava há dias parecia uma sombra negra e ambos cami-
nhavam sobre a areia em perfeita harmonia. Quando alguma coisa
acontecia que fazia o rapaz pensar que ia comer algo, a fome desapa-
recia e a ilusão o alimentava. Olhava o mar agitado e sem fim. Ele
sabia que havia peixes de todas as espécies e tamanhos, mas a ideia de
ir buscá-los lhe dava medo. Nunca havia entrado no mar. E nem se
soubesse nadar entraria naquele abismo de águas vivas: monstro in-
quieto, louco para engolir tudo a sua volta; e como se acreditasse
mesmo nesse monstro ele sentiu arrepiar o corpo todo e com passos
rápidos afastou-se do mar. Isso aconteceu durante todo aquele dia.

Mais dois dias se passaram e ele ainda não havia bebido nem
comido nada. O peso de cinquenta quilos de ouro parecia ter do-
brado. Mas ele seguia em frente usando agora uma tática de cami-
nhar à noite com as luzes das luas e dormir durante o dia à sombra
de algum arbusto ou, quando não encontrava, improvisava uma
tenda com a maca e alguns cobertores velhos.

Ao cair da tarde daquele dia, após acordar faminto, ele olhou
para o mar e já não viu monstros, nem sentiu medo. Entrou dentro
d’água atrás dos peixes após experimentar algumas baratas que encon-
trou entre as pedras. Sem nenhum instrumento de pesca era difícil
fisgar os peixes com a mão, digo melhor, era impossível. Também
não se podia vencer as ondas; não havia resistência naquele corpo.
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Depois de várias tentativas e desistências, a fraqueza era sua
inimiga e oprimia seus braços e pernas: ele desistiu. Deitado na
areia, pensou em se deixar vencer, ficar ali parado para sempre;
abrir mão da vida punindo a si mesmo.

As horas iam se passando e ele continuava imóvel.
A noite caiu como todas as outras noites, mas ele não cami-

nhou como sempre fazia, estava muito fraco. O frio chegou com
o vento e ele se arrastou até os seus alforjes, tirou uma velha manta,
cobriu-se e dormiu ali mesmo.

Antes de fechar os olhos ele mirou as estrelas e lembrou que
quando era criança ouviu dizer que elas eram formadas por ho-
mens bons. Quando esses homens morriam as estrelas do céu au-
mentavam. Ele certamente procurou sua mãe e seu pai naquele céu
tão iluminado. Eram estrelas de vários tamanhos. Ele apontou uma
delas e pensou: aquela deve ser meu pai. A pequena estrela ao lado
é minha mãe e ela está piscando para mim.

Se fosse possível voar ele voaria. Tudo ele faria só para ter o
abraço e o carinho dela e de seu pai. E o que seu pai diria se o visse
naquela situação? Que conselho lhe daria?

Foi contando estrelas e atribuindo-lhes nomes conhecidos
que ele adormeceu.

Moyá se calou por alguns instantes. João o perguntou se es-
tava tudo bem e ele respondeu:

– É saudade, João. É difícil falar de Rêyon sem pensar em
mim mesmo. Ainda mais, olhando também essas estrelas, essa lua,
esta noite...

Os olhos dele brilharam.
Aquela noite estava especialmente bela. Corria uma brisa fres-

ca e suave sobre o Rio São Francisco. A luz da lua cheia sobre o
aquele rio nos proporcionava um belo espetáculo. Moyá nos pediu
licença, foi até a proa do barco, passou alguns minutos admirando
a lua e se despediu de nós:

– Boa noite, amigos. Continuaremos amanhã.
Sabíamos que ele não ia dormir. Todas as noites de Moyá

em nossa companhia eram iguais: só os livros lhe interessavam. Era
intrigante aquela situação, mas não chegava a nos perturbar. Na-
quela noite eu pensei em perguntar por que ele não dormia como
todo ser humano, mas ainda era cedo para tamanha intromissão
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em sua vida. Fui dormir e antes de fechar os olhos cheguei a pensar
detidamente sobre a noite.

É interessante como ela tem esse poder de nos reconstituir
para o dia seguinte.

Parece que durante a noite há uma atmosfera permissiva:
tudo pode, nada é proibido. É incrível! Essa é a sensação que sinto!

O claro do dia, assim penso, parece nos esconder e nos pro-
teger de nós mesmos, ao passo que as sombras da noite nos mos-
tram quem somos e o que somos capazes de fazer quando nos
sentimos ocultos na penumbra.

Tem outra coisa: a noite é a porta para todos os mistérios. Se
você está sozinho em um quarto escuro de uma casa, durante o
dia, nada acontece que possa levá-lo a supor que fatos do além o
atinjam. Mas se em vez de dia é noite, tudo fica misteriosamente
propício aos encontros sobrenaturais. Aconselho, amigo leitor, se
você está sozinho à noite, procure fazer qualquer coisa, senão a
imaginação encontra asas e voa por entre as sombras e abismos
colossais do submundo das trevas. É incrível como, às vezes, um
simples movimento causado pelo vento pode-se transformar em
aparições de fantasmas, duendes e outras criaturas do imaginário.
Com a luz do dia não há registros sobrenaturais, isso é bastante
curioso, não é? Arisco-me a dizer que o sobrenatural está dentro de
nós e nunca fora de nós.

Há quem diga que a noite é a porta para o submundo do
crime; refúgio para os desordeiros que amontoados em covis pla-
nejam o mal surpreendendo os incautos.

Mas o que dirão os amantes? Certamente dirão que na noite há
uma magia de mãos que se procuram o tempo todo, de bocas que
não se deixam, de corpos que se tocam e se preenchem, atritam-se e se
aquecem do gélido frio da madrugada. Dirão ainda que à noite os
anjos não dormem, pois é hora de fazer com que os sonhos se cruzem
e os destinos das almas solitárias se encontrem para que se completem,
enlacem-se, prometam-se uns para os outros para sempre.

A noite também é, bem sei, o quintal dos noctívagos; a jane-
la dos amantes; a privada de todos os bêbados; a estrada dos er-
rantes e o templo dos vagabundos.

Para Rêyon, a noite era uma dádiva divina, a liberdade de um
corpo exposto às intempéries do deserto em sua infeliz caminhada.
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Capítulo 10

A porta

Pela manhã, João ficou no barco preparando algo para o
nosso café. Enquanto isso, eu e Moyá nos dirigimos à feira de
Santa Maria da Boa Vista para comprar comida.

Voltamos ao barco, tomei café na companhia de João, e em
seguida fomos pescar.

Moyá parecia um fantasma. Eu me perguntava: como pode
alguém não dormir, não comer, não beber e não ir ao banheiro? O
que havia de errado com aquele homem? Esse assunto incomodou
João e ele não se conteve: fez todas as perguntas que eu não queria
fazer. Moyá não hesitou em responder com um sorriso matreiro:

– Quando estou ausente, durante quatro dias, eu como, bebo,
trabalho, e vou ao banheiro quando sinto necessidade.

– E quando é que você dorme?
– Não pareço que estou dormindo? Isso aqui não é um

sonho? Este belo lugar não é o nosso sonho?
Eu sorri para ele e disse que já tive sonhos bem melhores.
Enquanto pacientemente esperávamos uma fisgada de al-

gum peixe, Moyá continuou a nos contar a história de Rêyon:
– Meus amigos, disse ele, nós paramos ontem à noite quando

Rêyon foi dormir contando estrelas. Muito bem, vamos continuar.
Moyá nos falou que no dia seguinte o sol acordou o rapaz

para mais um dia e ele nem tentou se levantar. Abriu os olhos e viu
o céu azul manchado por nuvens cinza.

Algumas gaivotas sobrevoavam velozes rasgando o céu e
mergulhavam no mar trazendo no bico o alimento tão raro e tão
precioso. Essa visão não o impressionava mais. Nada o impressio-
nava, exceto uma fumaça que saia ao longe por trás de uma duna.
Enchendo-se de esperança, ele se levantou e com dificuldade se
dirigiu para o local da fumaça, arrastando seus pertences.
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Depois de quase meia hora encontrou uma cabana. Esclare-
ço que ele gastou quase meia hora para percorrer pouco mais de
meio quilômetro.

Ao se aproximar, viu um senhor de pele negra e cabelos
brancos. Devia ter aproximadamente oitenta anos. Vestia calça com-
prida marrom e camisa branca. Naquele momento ele preparava
um peixe.

Rêyon se aproximou e rapidamente disse:
– Eu estou com fome e sede, senhor. Viajei muito... Quero

comprar esse peixe.
– Bom dia! Que desejas mesmo? - Perguntou o velho.
– Quero comprar esse peixe.
– Não está à venda.
– Mas eu pago bem!
– Eu te empresto aquela rede de pesca.
– Não é isso que quero dizer... Preciso comer... Eu compro

esse peixe! Quanto você quer?
O homem continuou preparando seu alimento e, antes que

o rapaz insistisse, ele apontou com a faca para a rede e disse:
– Eu te empresto a rede. Aproveite que o mar está bom.
– Esta bem! Eu compro sua rede, seu peixe, sua água, sua

casa, sua praia, compro tudo! Quanto você quer?
Rêyon estava tão fraco que as frases saiam com muita difi-

culdade. Parecia até que murmurava.
– Não há nada que pague este peixe, nem este lugar. Aqui o

dinheiro não vale nada, disse o velho.
– Eu tenho ouro! Disse o rapaz em tom de orgulho e se

sentindo poderoso, mas com uma fraqueza tão aparente que mal
conseguia ficar em pé.

– Mas não podes comê-lo. – Respondeu o velho e continuou:
– Eu também não posso comê-lo, portanto, teu ouro não

me atrai.
Depois de uma pausa, continuou o velho:
– Já imaginaste o quanto alguém se sacrificou para buscar

esse ouro no interior de uma montanha ou no leito de um rio?
Como alguém pode ser tão tolo assim? Seria melhor ter plantado
alguma coisa na montanha ou ter pegado o peixe do rio e ter
deixado o ouro lá, ou mesmo ter pegado a água, assim tu não
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terias hoje ouro e sim algo que se pudesse comer ou beber. Tu não
achas que o que digo faz sentido?

– Sentido? Está claro que isso não faz sentido! Você não
sabe reconhecer o valor do ouro e ainda zomba de mim! Como
você é tolo! Meu ouro tem muito valor...

O homem não deixou que ele prosseguisse:
– Teu ouro, meu amigo, vale mais do que a tua dignidade.

Compra peixe, água, homens...
– Compra tudo que eu quiser! Esbravejou o rapaz ao mes-

mo tempo em que se sentou em um banco forrado por um velho
tapete de palhas.

– Mas não compra este peixe, essa água, nem essa rede! Não
compra esse sol, essa brisa, nem esse chão! Tudo isso que você vê
é sagrado! Cada gota desse oceano e cada grão dessa areia estão
contados, meu rapaz! Como posso te vender? Não! Eu não posso
te vender porque não fui eu quem os contou! Você entende isso?
Também não criei os peixes nem o cipó que teci a rede! Que bela
rede eu tenho! É a minha salvação neste fim de mundo! Mas tudo
bem! Posso até pensar em te vender o peixe! Um peixe a mais ou
a menos não faz falta a esse imenso oceano! Mas se eu te vender
um peixe hoje, terei que te vender outro amanhã e outro depois. Tu
tens tanto ouro assim para me pagar? E quando o ouro acabar,
com que me pagarás? Agindo assim, comprando tudo que vês
pela frente, acredito que esse ouro será volátil em tuas mãos. Não
tens algo mais durável para me oferecer?

Essas palavras tocaram muito forte o rapaz, e por um mo-
mento ele pensou em pegar a rede, porém, apelou mais uma vez.

– Como pode! Eu tenho ouro! Como você pode ser tão
ignorante? E onde está sua caridade? Vai deixar que eu morra de
fome?

– Não deixarei que morras, meu jovem. De fome não mor-
rerás. Talvez morras de arrogância. É certo que tudo na vida tem
seu preço, mas aqui esse preço não pode ser vulgarmente
quantificado. O que te cobrou aquele que tudo isso criou? Quanto
vale tudo isso? Qual é o preço? Nem mesmo o ar que te foi dado
de graça ousaria invadir teus pulmões sem que tu fizesses o movi-
mento de aspirá-lo. Nota que até o ar que respiras tem seu preço. E
o preço é o esforço de aspirá-lo. Se te dou um peixe hoje terei que
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te dar outro amanhã. Mas, amanhã, eu posso não estar aqui, pois já
não tenho tanto tempo neste mundo. Pense bem sobre isso.

– Não discuto mais nada! Você é louco! Despreza ouro!
Você Merece a vida... miserável que leva! Há lugares melhores por
aí... Palácios enormes com centenas de servos... comida farta e...
poder! Poder! Você entende isso?

– Falas sobre a miséria, a opulência e o poder. Tu és uma
pobre criatura! Não sabes ainda, mas sou muito feliz. Eu vivo um
sonho que sonhei um dia! O sonho da completa liberdade. Não
tenho amarras sociais nem quaisquer laços de afeto ou desafeto
com ninguém. Não tenho compromisso com nada a não ser co-
migo mesmo, com o que acredito. Sou andarilho e minha estrada é
o universo. Hoje estou aqui, amanhã... Amanhã não sei onde esta-
rei. Conheço muitos planetas, muitos sistemas solares...

– Você percorre o universo andando? Não, claro que não!
Você voa. Estou certo disso? Você voa nas costas de um enorme
pássaro! Você é louco, isso sim!

– Tu achas mesmo que sou louco?
– Ora, você não gosta de ouro. Conhece vários planetas.

Diz que viver aqui é um sonho. Sua sanidade... é questionável, não
acha? Você precisa sair daqui... Ver pessoas... outras cidades... Acho
que precisa parar de voar.

– Tu não precisas me falar sobre lugares que viste, pois, ain-
da não viste nada. Eu já tive a tua juventude e já vi o bastante. Abri
todas as portas que possas imaginar. Abro portas e portais do tem-
po o tempo todo e vejo pessoas felizes ou tristes e, às vezes, en-
contro pessoas perdidas iguais a ti.

O velho abriu os braços e aspirou fundo dizendo:
– Este é um dos meus vários mundos e tudo que vês é meu,

mas também é teu e dos outros! Isso me faz bem! É aqui que eu
me encontro, que eu me reconheço! É aqui que me transformo em
mim mesmo. Quando eu tinha a idade que tens viajei sob sol e lua,
sobre espinhos, pedras e pó. Matei a sede num rio de lágrimas que
eu mesmo derramei. Mas, certo dia olhei para o horizonte e não vi
o fim da estrada. Então pensei: não preciso ver o fim, mas o meu
passo seguinte, pois cada passo será um começo. Sendo assim,
determinarei cada começo e, por conseguinte, o meu destino feliz
ou triste. Não há apenas um destino, mas infinitos destinos. Cada
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passo será um começo, uma porta a abrir e cada porta um novo
destino. Eu escolho minha porta, logo, eu escolho meu destino.

Sem forças para pronunciar frases completas, Rêyon
perguntou:

– Que porta você escolheu... para estar aqui, sozinho... cer-
cado por essas águas que não têm fim... e essa areia estéril? Que
porta... você escolheu... para viver no meio do nada?

– Desta vez, eu escolhi a tua porta.
Depois dessa frase, houve silêncio e Rêyon, sem saber o que

dizer, ficou a olhar nos olhos daquele velho. As palavras, simples-
mente, fugiram-lhe. Com mil interrogações, ele perguntou com
voz reticente:

– Por quê?
– Porque tu não sabes escolher porta.
– Não entendi. O que você quis dizer?
– Esqueça. O passado não pode ser mudado e só se pode

abrir uma porta de cada vez. Mas, não se preocupe. Sempre have-
rá uma nova chance. É só querer.

– O que quer dizer com “uma nova chance”?
– Que se um dia te arrependeres de algo poderás voltar

atrás. As portas não serão as mesmas, mas o erro sempre poderá
ser revisto e talvez reparado.

– Eu não preciso... corrigir nada.
– Não estou afirmando isso. Digo apenas que erros podem

ser revistos e até reparados.
– E se a parte ofendida... não aceitar a reparação do erro?
– É porque a proposta de reparação não foi justa e capaz de

fazer cessar os efeitos danosos do erro. Veja que os danos podem
parar, mas sempre haverá uma marca, uma cicatriz. Por isso, alerto:
procure acertar mais do que errar, meu jovem. É mais fácil acertar
do que consertar os erros.

O peixe que o velho preparava já estava ficando pronto e
Rêyon, faminto, não tirava os olhos dele. Os movimentos que o
velho fazia para assá-lo, enquanto conversavam, embriagavam o
rapaz, causando-lhe grande inquietação.

O vento soprou mais forte, agitando as brasas da fogueira,
fazendo subir um cheiro forte de assado que o jovem aspirou in-
tensamente; sua barriga roncou tão forte que mais parecia um tro-
vão; sentiu-se mau e desmaiou.
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O velho terminou de assar o peixe calmamente, depois se
dirigiu ao mar, pegou uma cuia cheia de água, em seguida jogou
em cima do rapaz. Isso o fez voltar a si.

– Acorde, meu jovem! O almoço está pronto.
Rêyon se levantou ainda um pouco tonto. O velho o condu-

ziu até a cabana e lhe deu comida e uma rede para descansar.
– É tudo que posso te oferecer, disse o velho.
– Estou bem, abrigado. Como vou lhe pagar?
– Por hoje, descanse. Amanhã, pela manhã, precisarei da tua

ajuda no mar. Assim me pagarás. Tudo tem seu preço, lembra?
Como o velho falou: “tudo na vida tem seu preço”. Uns

pagam muito caro, outros pagam pouco e alguns, quase nada. Mas
todos pagam algum tributo pelo prazer ou desprazer de nascer,
fazer parte desse estranho grupo de seres que se amam e se odei-
am, que celebram a vida ao mesmo tempo em que são capazes de
se matarem, que erguem seus templos em louvor ao seu Deus
enquanto destroem o templo maior, a verdadeira casa da divinda-
de: o planeta em que vivem. Tudo tem seu preço e todos pagam.
Queiram ou não, mais cedo ou mais tarde, todos pagam.
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Capítulo 11

Rêyon há meses não dormia tão bem, tão agasalhado, quen-
te e confortável em uma cama de palhas. Foi aí que, no aconchego
daquela cabana, sob os cuidados do velho, ele sonhou mais uma
vez com Emy. Esses sonhos eram raríssimos e muito estranhos.

– O que há de tão estranho em um sonho? – Perguntou
João. Eu ratifiquei a pergunta:

– Isso mesmo, Moyá. O que há de estranho?
E ele respondeu serenamente:
– O estranho é que era um sonho contínuo no tempo, e

sempre com a mesma pessoa.
Eu lhe disse que sonhar com a mesma pessoa também não

era estranho. Mas ele insistiu:
– Era estranho porque Rêyon nunca tinha visto a garota do

sonho pessoalmente, mesmo assim, ela não lhe era uma desconheci-
da e ele tinha certeza de que também não era um estranho para ela.

– Então, eles se conheciam. – Concluiu João.
– Eram velhos conhecidos, disse Moyá. Só que se conhece-

ram através dos sonhos. Pessoalmente eles nunca estiveram juntos.
Fiquei intrigado e perguntei como era possível que pessoas

se conhecessem sem nunca uma ter visto a outra e ele respondeu:
– O senso comum nos faz crer que um sonho, por mais que

se assemelhe com a realidade, por mais intrigante, ainda que cheio
de nítidas aventuras, é apenas um sonho. Isso é o obvio, em se
tratando de pessoas comuns. Mas estou falando de duas almas
gêmeas. Os sonhos de Rêyon e Emy mais pareciam viagens notur-
nas feitas por ambos.

– Isso é possível? Perguntei.
– É claro que é possível viajar em sonho, Rael. É possível até

se materializar em outro lugar! Mas, com os dois, isso não aconte-
cia. Apenas as consciências deles se deslocavam por atração mútua.

– Isso tem explicação? Perguntei.
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– Confesso que não sei, Rael. Não tenho explicações para
isso nem o propósito da minha história é esse, mas ouvi falar que
isso se dá com almas gêmeas.

– O que são almas gêmeas? – Perguntou João.
– Diz uma lenda que o Supremo Ser, ao criar a alma, deu-lhe

a forma arredondada. Depois cortou em duas partes iguais e colo-
cou cada metade em um corpo diferente, de modo que todo ser
humano possui uma alma gêmea. Onde essas almas se encontrarão,
não é possível determinar. Mas certamente se encontrarão em algum
lugar. Pode ser nesta vida ou em outra vida. Há uma atração pelo
fato de terem o mesmo magnetismo, as mesmas qualidades espiritu-
ais. Quando há um encontro desses, com almas gêmeas, o universo
fica em festa. A força de atração é tão grande que eles parecem se
conhecer há anos. Nenhum detalhe de um, passa despercebido aos
olhos do outro. É possível que eles se comuniquem telepaticamente.
Por serem almas gêmeas elas são iguais em tudo. Um não cobra
mudança de hábitos do outro. Tudo é harmônico e o amor que os
une é eterno. Há casos de almas gêmeas inseparáveis como Rêyon e
Emy. A força que os atrai é tão forte que essas almas chegam a se
projetar para fora do corpo e se encontrar em qualquer lugar do
universo. Mas eu não entendo muito desse assunto. Não compreen-
do bem isso, apesar de usar um meio semelhante para viajar. O que
posso dizer, Rael, é que as almas gêmeas não necessariamente habi-
tam no mesmo planeta. Podem morar distantes uma da outra, em
outros lugares deste vasto universo e podem chegar a se comunicar
através dos sonhos, ou melhor, eles viajam, como eu, à noite, para se
encontrar em algum lugar, entenderam?

– Você quer dizer que também viaja durante o sonho?
– É isso mesmo. Mas por enquanto, amigos, fiquemos assim

entendidos: eu viajo durante meu sono. Não me peçam explica-
ções porque ainda não posso dá-las.

– Como faz isso durante o sono se você não dorme?
– Rael, guarde sua curiosidade para outro momento. De-

pois explico. Eu prometo.
– É cada vez mais difícil acreditar em você. Continue a his-

tória, por favor.
Moyá continuou dizendo que os sonhos de Rêyon eram mais

frequentes na infância. Na adolescência ficaram mais raros, mas
não menos intensos, nem menos românticos. Ele a amava e sentia
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que era correspondido sem nunca tê-la visto materializada e sem
nunca, nem ao menos em sonho, tê-la beijado. Apenas passeavam
de mãos dadas, olhavam-se ternamente, conversavam sobre várias
coisas, mas quando o sol raiava tudo se acabava e raramente ele
lembrava de tudo que tinha acontecido. Às vezes, ele passava se-
manas ensaiando o que dizer a Emy, mas quando vinha o sonho ele
não dizia nada do que planejara: fugia-lhe o controle da situação.

Ninguém no povoado acreditava naquela história de Rêyon,
nem mesmo Moyá, seu melhor amigo.

Naquela noite em que o velho acolheu Rêyon, ele a viu em
sonho e ela lhe deu de presente um belo sorriso. Estendeu-lhe os
braços e o abraçou aliviando uma saudade contida como a de dois
amantes separados há anos. Ela o puxou pelo braço e disse:

– Vem, Rey. Vou mostrar as flores que plantei para você!
Rêyon não conseguiu sair do lugar e a mão dela fugiu da sua.

Ele ficou parado admirando a beleza de Emy. Ela estava tão feliz
e ele não conseguia esconder sua tristeza.

– O que houve Rey?
Ele não conseguiu segurar as lágrimas.
– O que houve Rey?
Aquela voz doce ecoou indefinidamente.
Ele acordou no meio da noite com o corpo molhado de

suor e o coração acelerado. Acho que chegou a gritar porque, ao se
sentar na cama, assustou-se ao ver o velho bem na sua frente:

– Precisas de alguma coisa, rapaz? – Perguntou o Velho.
– Não! Estou bem!
– Cuidado com essas saídas sorrateiras à noite. Elas costu-

mam arrancar o coração dos incautos para sempre.
– O que você está dizendo? – Perguntou Rêyon.
– Estás apaixonado. Isso faz parte da mocidade.
– O que sabe sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre ela?
– Não, não sei. Estou aqui porque te ouvi chamar pelo nome

de Emy. Vim ver se podia te ajudar em alguma coisa.
– Eu queria tanto vê-la! Poder abraçá-la... Isso é impossível,

não é?
– Eu não sei o que é a palavra “impossível”, pois tudo para

mim é possível. Mas não posso responder por ti. Tu tens a respos-
ta. Nesse caso eu te adianto que é possível. Se ela estiver em
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Dórbriand é mais fácil. Se estiver em outro mundo será mais difí-
cil. Mas não é impossível.

– Tenho pressa em vê-la. Não posso esperar!
– Deita-te e dorme. Quem sabe tu a encontrarás outra vez.
O velho se aproximou de Rêyon, tocou sua testa e o fez

experimentar uma sensação de paz e tranquilidade profunda. Aquela
noite ele passou ao lado de Emy e juntos, numa belíssima praia
iluminada pelas luas, eles esperaram o sol nascer.
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Capítulo 12

Zour

Os primeiros raios de sol vieram devorar as sombras de
uma longa noite. O mar, com todo seu nervosismo, vinha se acal-
mar na areia e assim começava mais um dia para aquele velho
solitário que observava tudo isso. Para ele, aquilo tudo era único e
sagrado. Todo dia tudo era novo. Nada se repetia, nem mesmo o
movimento das ondas. Naqueles momentos de contemplação ele
podia ver o mundo lá fora através das águas. Sentado sobre as
pedras, ele observava cada movimento das pessoas de outros lu-
gares, cada riso, cada dor. A água do mar, dizia ele, era o espelho
que usava para ver o passado, o presente e o futuro. Era um imen-
so espelho de águas cristalinas!

O rapaz tocou o ombro do velho, mas ele permaneceu imó-
vel. Em seguida fechou os olhos e disse:

– Ontem tu me falaste que há outros lugares bonitos por aí.
Eu vi esses lugares. Lá, os homens não têm paz. Brigam entre si a
todo momento.

Ele deu uma pausa, respirou fundo, fez um gesto de indig-
nação e continuou:

– É preciso construir pontes entre os homens ao invés de
barreiras. É preciso que estas pontes solidárias unam todos como
se fossem um só. É preciso que todos se respeitem. É preciso que
não haja escravidão, submissão ou qualquer outra forma degra-
dante de dominação. E por que homens e mulheres não são iguais
em direitos e obrigações em qualquer país deste mundo? E por
que as religiões dividem os homens ao invés de uni-los? Para que
deturpar a imagem de um deus com falsas palavras atribuídas a
ele? Não veem que as palavras verdadeiras estão gravadas no cora-
ção do homem, sob condição?

– Que condição, perguntou Rêyon.
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– A condição de que elas nem podem ser ditas nem escritas,
sob pena de serem falsas, pois tudo que se fala ou se escreve sobre
deus é falso. Todas as palavras ditas ou escritas até hoje sobre deus
não serviram senão como arma de proteção dos bens dos pode-
rosos em face do crescente descontentamento dos pobres. Todas
as palavras ditas ou escritas não passaram de armas de dominação
do forte sobre o fraco.

– Não concordo com você.
– Isso é bom. Agora você tem algo para pensar, pois se

discordar de mim apenas por oposição acéfala, sem reflexão, não
passas de um teimoso jogando palavras ao vento. Palavras como
as de ontem sobre os lugares que afirmaste existirem. Eu vi os
lugares bonitos aos quais te referiste, mas vi também muita tristeza
e muita dor. Eu vi o fogo luzindo no céu! Ouvi barulho de bom-
bas! Crianças choravam, mulheres gritavam e homens com sem-
blantes firmes emudeciam: lágrimas silenciosas escondiam muito
mais que dor! Eu vi o rastro do fogo no céu; no lindo céu da terra
santa! A fumaça manchava o céu! Corpos dilacerados ao chão! Eu
vi feridas e sangue no solo. No solo santo, meu amigo! Os céus se
inflamavam e os homens não compreendiam o porquê de tanta
barbárie, restando apenas enxugar as lágrimas silenciosas!

Era um povo só, porém, acreditava-se serem duas raças.
Mas aos olhos do Ser Supremo eram raças que não se diferencia-
vam porque todos são iguais! Todos são iguais perante a natureza
suprema! – ele pronunciou estas últimas palavras pausadamente –
o branco, o preto, o amarelo e o vermelho são iguais perante os
olhos do Ser Maior!

Após uma breve pausa ele continuou:
– Eu vi homens insanos com ódios banais. Mancharam com

sangue o solo sagrado. Eu vi homens com semblantes firmes cho-
rando: lágrimas silenciosas, dores incompreensíveis!

O velho respirou fundo e continuou: também vi outros lu-
gares, outras pessoas, e percebi que eles não tinham rostos. Eu não
reconheci ninguém! Eles também não me reconheceram. Passaram
por mim e pelos outros e não me viram nem se viram. Estavam
sempre ocupados e apressados. Eles viraram máquinas! Ora, meu
amigo, não me fale de lugares nem de pessoas!

O velho esfregou as mãos no rosto como se buscasse ânimo
para realizar seu trabalho, levantou-se e chamou Rêyon para comer algo.
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– Vamos comer. Depois pegue a rede para a pesca.
Depois de comerem e de descansarem bastante o velho o

chamou para o mar:
– Vamos, meu amigo. Precisamos comer amanhã. Saibas que

o futuro não pertence ao homem por isso devemos fazer algumas
reservas; o passado não mais existe, não percamos tempo com ele; o
presente é só um instante porque o mundo gira e leva consigo as
horas que marcam o tempo. Não temos tempo a perder.

– Não posso ajudar. Eu preciso seguir viagem.
– Ontem, disseste que me pagarias.
– Eu só tenho ouro, e você não quer!
– Nem pense em viajar assim, no estado em que estás. Vá ao

mar e pegue dois peixes, um para mim e outro para ti.
– Eu não sei pescar... Eu tenho pressa! Desculpe, mas vou

embora!
– Pague-me antes. Além disso, precisas de recuperação. Não

partirás em menos de uma semana. Quase morreste ontem de fome
e sede! És um suicida?

O rapaz fez um gesto de desagrado, mas pegou o instru-
mento de pesca e saiu em direção ao mar. Chegando lá, jogou a
rede e, depois de alguns instantes, puxou:

– Nem um peixe! – Esbravejou o rapaz sob o olhar do
velho.

Sem sucesso ele parou e examinou detalhadamente a rede e
espantado gritou para o velho:

– Não se podem pegar peixes com uma rede desta! Os
espaços entre um cipó e outro são muito grandes, não seguram
peixe algum!

– Tu não queres pescar. Espantaste os peixes com a tua má
vontade. Vê como se pesca. – Disse o velho caminhando rumo
ao mar.

– Esta rede não pega nada! Os espaços são grandes demais!
– Repetiu Rêyon.

– O que pretendes pescar? Queres pegar os filhotes?
O velho subiu em uma pedra alta, observou atentamente o

local e jogou a rede ao mar. Em seguida desceu da pedra e a pu-
xou devagar.

– Tu não vens ao menos me ajudar a puxar esta rede?
– Espere um pouco estou indo!
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Eles arrastaram a rede e o que apareceu foi um enorme peixe
dourado. Pesava uns cinquenta quilos. Eles o levaram para a cabana e
o prepararam com sal, deixando secar ao relento sob o sol.

A vida de Rêyon finalmente adquirira um pouco de sossego.
A cada dia o velho insistia para que ele ficasse um pouco mais e
logo se passou uma semana.

Na noite do sétimo dia, iluminados por uma grande foguei-
ra, eles conversaram bastante.

– Tens estado em silêncio, disse o velho.
– Às vezes meu silêncio guarda muita dor, outras vezes mostra

o quanto estou demente, insensível.
– Eu quase nada falei nesses dias em que estiveste comigo e

tu não disseste nada. Estavas pensativo e achei por bem não te
incomodar. Não sabes o meu nome, nem me disseste o teu. Não
vi teu sorriso nem externaste as tuas lágrimas. Teu corpo estava
aqui, mas tu, não.

– Não queria falar sobre mim. Quero agradecer e dizer que
de alguma forma devo pagar por tudo que fez até agora. Eu ia
morrer e você me salvou.

– Sei. Mas não posso receber duas vezes pelo mesmo serviço.
– Mas, não paguei nada!
– Eu já te disse que tudo tem seu preço e há várias formas

de se pagar. Alguns pagam com ouro, dinheiro, móveis ou imóveis.
Outros pagam com seus corpos. Eu prefiro um pagamento não
palpável: imaterial.

– Mas não há mal nenhum em aceitar ouro, acrescentou o rapaz.
– Se o valor pago em ouro for o preço justo. Se não foi

recebido por meio de extorsão. Se houve uma contraprestação. Se
for acordado que o ouro será a moeda não faz mal algum.

Rêyon ficou um pouco intrigado. Aquela resposta veio indi-
retamente tocar no seu segredo.

– Aquele que não recebe nada tem mais virtude do que aquele
que recebe ouro? – Perguntou Rêyon.

– Não necessariamente. Mas corrijamos tua pergunta. Uma
vez que sabemos que tudo tem seu preço, todos recebem algo, não
importando se material ou imaterial. Não há quem não receba nada.

– As pessoas que recebem algo imaterial têm mais virtude?
– Repito: não necessariamente. Há pessoas que escondem sen-

timentos outros ao agirem gratuitamente. Vou te dar um exemplo: o
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que podemos concluir sobre uma pessoa que, sabendo existir em
sua família alguém vivendo na miséria, faz doações em dinheiro ou
em alimentos a instituições religiosas ou beneficentes?

– Ela não fez bem ao doar?
– Fez bem. Mas, e o parente pobre? Digo isso para te mos-

trar que quem doa gratuitamente pode não ter tanta virtude como
quer demonstrar. Ela pode estar ocultando o desejo de se promo-
ver, o que arranha e fere o seu ato. Vivendo em sociedade e prati-
cando um ato virtuoso o doador poderá auferir ganhos posterio-
res. Isso será o pagamento. Que pagamento faria um parente po-
bre a essa mesma pessoa? Nenhum, e as pessoas da comunidade
diriam que ajudar a um parente não é mais que uma obrigação.

– E se a pessoa não tiver parente pobre e o ato for anôni-
mo? Nesse caso está provado que nem tudo tem seu preço. O ato
foi gratuito e anônimo, concorda?

– Ainda assim posso pensar que há pagamento e esse paga-
mento, que ela acha fazer jus, é a recompensa divina.

– Se ela não acredita em deus, não tem parente pobre e o
ato for anônimo. Qual é o preço?

– Quem não acredita em Deus acredita ao menos no próprio
homem. Doa-se para o semelhante, muitas vezes, para massagear o
próprio ego ao supor que é superior, que está acima, que não é total-
mente igual, que possui algo mais que alguém. Isso é um pagamento.

– E se ao fazer caridade ela o faz naturalmente, sem ver a
quem. E esse sentimento de superioridade não lhe vem à mente; se
ela não acredita em deus; não tem parente pobre e o ato for anô-
nimo, ainda assim há algum pagamento?

– Sim. Ela experimenta o prazer da alma. O estar bem con-
sigo. A serenidade, a tranquilidade que embriaga e faz o coração
pulsar suave de felicidade: ela ama. Esse também é um preço. Esse
é o preço que cobro.

– Você é irreal.
– Qual é o teu preço, meu rapaz?
Rêyon pensou e disse para si mesmo: “ele sabe. Não posso

negar”. Em seguida respondeu com certa dificuldade:
– Tenho vergonha de dizer que prefiro o ouro.
– Vejo que acabas de dar um passo significativo na vida pelo

fato de afirmares que tens vergonha ao preferires o ouro. Espero
que ele te traga felicidade.
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– Partirei amanhã em busca dessa felicidade. Não vou es-
quecer o que você fez por mim e não estando satisfeito com o
pagamento que te fiz, julgo que tenho uma dívida.

– Tens uma dívida, é verdade. Mas com as pessoas do teu
grupo. Porque tudo que tens é proveniente do grupo.

– Se alguém consegue uma fortuna como herança, ou com
seu trabalho, ainda assim há uma dívida com o grupo ao qual ele
pertence?

– O grupo social é a origem de toda a tua riqueza. Vou te dar
um exemplo simples: tu deste a mim um poder que eu não tinha
quando valorizaste minha cabana, minha praia e meu peixe. Dese-
jaste comprar tudo isso com teu ouro. Tu me fizeste rico e podero-
so. E quando achavas que também eras rico eu desprezei teu ouro e
te fiz pobre, miserável. Todo poder estava comigo porque eu tinha
o que tu querias. Meu poder emanou de ti. Quando fores embora
desmancharás nosso grupo e eu perderei a posição superior em
relação a ti. Não há forte sem fraco, rico sem pobre. Então não
mais serei forte nem rico. Depois de ti não haverá ninguém para que
eu possa exercer algum poder. O poder e a riqueza cessarão.

O velho fez um gesto como quem quer ver o que está dis-
tante e disse:

– Daqui a mais ou menos quatrocentos quilômetros há uma
grande cidade chamada Courian. Lá, eles gostam tanto de ouro
quanto tu. Vai ser uma caminhada difícil. Com o peso que levas,
vais gastar mais de dois meses. Mas é possível que lá obtenhas o
poder que almejas porque tens o que eles querem. Como tudo tem
seu preço, tu terás, em contrapartida, uma dívida com eles. Eles
formam um grupo e o grupo será a origem do teu poder, da tua
riqueza. Se não zelares pelo grupo ficarás como eu: sozinho e sem
poder algum.

– Você quer dizer que os ricos têm uma dívida com a soci-
edade em que vivem mesmo quando sua riqueza é fruto do seu
esforço pessoal?

– O que eu quero dizer, meu jovem, é que a riqueza que eles
possuem não vale nada se não tiver alguém que a deseje. Aquele
que detém a riqueza e o poder, e não se preocupa com aqueles que
são o seu sustentáculo, age da mesma forma como agem alguns
parasitas cometendo suicídio uma vez que matando o hospedeiro,
matam a si próprios.
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– Ainda não entendo completamente o que você quer dizer,
mas adianto que não é fácil doar aquilo que a muito custo se con-
seguiu. Dividir o que tenho com os outros e me tornar igual a eles
em posses é a saída para saudar minha dívida?

– Tu não precisas doar o que tens e se igualar a eles. Eu não
quis dizer isso. Digo que tenhas apenas o cuidado de não negar aos
outros a oportunidade de “ser” e de “ter”. O velho sonho do
homem de viver em uma sociedade onde as riquezas produzidas
sejam divididas com todos, igualmente, independentemente do seu
esforço pessoal, para que um não precise cobiçar as coisas dos
outros é, na minha modesta opinião, algo contrário a toda ideia de
humanidade. Ninguém é igual a ninguém. Querer igualar as pesso-
as em posses, pensamentos, comportamentos, esforços e palavras
é tão nocivo quanto escravizá-las ou discriminá-las. É o mesmo
que castrá-las. Mesmo que tu satisfaças os anseios e desejos materi-
ais de alguém, sempre faltará alguma coisa para esse “alguém”.
Essa coisa poderá ser imaterial. Assim, jamais poderás completá-
la. Sempre houve e sempre haverá algo no teu semelhante que te
faltará, ou algo em ti que faltará em outra pessoa. Há pessoas que
esbanjam alegria e isso lhes abrem portas muito mais do que às
pessoas fechadas em si mesmas. Ter alegria e um belo sorriso é
algo que falta em muita gente. Há pessoas cujas formas físicas vão
ao encontro dos padrões de beleza de determinada sociedade e há
pessoas desprovidas de características assemelhadas aos citados
padrões na sociedade em que vivem. Nesse caso, dê a ambas a
mesma quantidade de dinheiro e, ainda assim, uma delas terá algo
que falta na outra. Não me refiro, necessariamente, à beleza física,
ou ao senso de humor. Há também as qualidades individuais, como,
por exemplo, a capacidade intelectual. Podes dividir com os outros
as habilidades de um mestre em pintura? E as qualidades de um
cantor ou de um ator? Isso são alguns exemplos de coisas que
jamais poderás dividir com alguém. Então, o que adianta dividir
riquezas se isso só não basta? Você só precisa ter o cuidado de não
excluir ninguém. Dê às pessoas a liberdade e a condição de ter algo
para usar como ferramenta em busca dos seus objetivos, da sua
realização pessoal. Dê a oportunidade para que as pessoas possam
descobrir até onde elas podem chegar nessa caminhada que só
pode ter um objetivo: a perfeição humana. Promova a justiça e
haja como agem as árvores: elas nunca dão as costas para ninguém.
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– Você fala como se soubesse que eu tenho esse poder. Sou
apenas um! Só um!

– Uma gota de água em uma chapa de ferro quente é apenas
uma frágil gotinha que ao tocar o ferro evapora. Mas não te esque-
ças que quando ela subir até as nuvens e se juntar às outras gotinhas
que evaporaram poderá voltar em forma de tempestade e, sendo
assim, não haverá ferro quente capaz de vencê-la. Tu és uma goti-
nha. Junta-te a outras e juntas sereis o mar.

– Vou lembrar de tudo isso. Muito obrigado. Peço descul-
pas por não saber seu nome.

– Zour. Agora deves dormir.
– Boa Noite, Zour.
– Boa noite...
De alguma forma o velho sabia o nome do rapaz e quase

disse: “Boa noite, Rêyon”. Ele preferiu o silêncio a deixar o rapaz
intrigado. Mas Antes de entrar na cabana para dormir, Rêyon vi-
rou-se e disse:

– Zour. Meu nome é Rêyon.
– Boa noite, Rêyon.
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Capítulo 13

Zour e Rêyon acordaram cedo e prepararam a bagagem.
Fizeram alguns ajustes no transporte dos mantimentos e, depois de
tudo pronto, o velho foi até a cabana pegou um sombreiro e deu
de presente ao rapaz dizendo:

– Este chapéu é grande e te protegerá melhor do sol.
– Adeus, meu amigo e muito obrigado. – Disse Rêyon.
– Antes de ir, eu quero que tu saibas de mais uma coisa.
– O quê?
– Quando chegaste aqui, eu disse que tu procurasses acertar

mais do que erras. Realmente é mais fácil acertar do que consertar
os erros. Mas ninguém adquire experiência com acertos. Os acertos
não nos ensinam nada mais do que aquilo que já aprendemos. Acertos
pressupõem vivência, experiência. Mas só se adquire experiência se
não se tem medo de errar. O segredo da vida feliz pode estar na
diferença positiva entre acertos e erros.

– Você quer dizer que quanto mais acertamos mais chance
temos de viver felizes.

– Sabemos que quanto mais erros cometemos mais infelizes
vivemos. Logo, parece haver lógica em afirmar o que tu dizes.

– O que devo fazer para acertar? Não pretendo errar mais.
Quero acertar sempre, de agora em diante.

– Nunca se acerta sempre, Rêyon. Mas se tu puderes evitar
repetir erros, isso já será suficiente para que erres menos.

– Como vou saber que estou acertando ou errando.
– Quando descobrires tua verdade.
– Minha verdade? Como posso ter uma verdade?
– Tu não serás dono de qualquer verdade, mas da tua verdade.
– O que é a minha verdade?
– Isso é o que eu gostaria que tu me respondesses.
O rapaz ficou confuso e respondeu:
– Ainda não tenho certeza de nada. Não sei de nada!
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– És jovem demais para isso. Apenas estás na fase de cons-
trução. Isso não é algo que tenhas que te preocupares agora. Vai,
Rêyon! Vai buscar tua verdade.

– Adeus, Zour. Espero encontrar mais do que isso.
Rêyon deu alguns passos, parou, virou-se lentamente e per-

guntou:
– Você pôde vê-la nas águas?
– Continue seguindo em frente. Não desista nunca. Algum

dia encontrarás o que procuras.
– O que procuro?
– Aquilo que não está no fim, mas no começo, e que jamais

comprarás com ouro! Agora, vai. Tenho muita coisa para resolver.
Zour diz isso gesticulando com a mão, apressadamente, para

que o rapaz siga em frente.
Rêyon andou uns cinco metros pensando naquela frase e

após tropeçar em uma pedra deixou cair toda a bagagem. Olhou
para trás e não viu o velho nem a cabana. Ficou assustado e se viu
novamente sozinho. É como se tudo tivesse desaparecido. Ele sen-
tiu um frio intenso pelo corpo, olhou para todos os lados e come-
çou a puxar a bagagem com passos rápidos, quase correndo.

– Eu não posso estar sonhando. Desta vez não! Ele estava
ali! Eu o vi! Deu-me esse peixe, essa água!

Assustado ele andou o resto do dia procurando explicações.
Lembrou que o velho falou coisas semelhantes ao que tinha ouvi-
do no suposto sonho com aquele homem do medalhão. Ele estava
confuso e se questionava se teria sido mesmo um sonho.
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Capítulo 14

O poder do rei Glutão

A caminhada era difícil, mas necessária. Rêyon sentia os dias
e as noites passarem lentamente naquele deserto.

Um mês se passou e a paisagem em nada se modificava:
eram sempre mar, pedras e muita areia.

Apesar de viajar à noite e aproveitar bastante a água da chu-
va, que raramente caía, seu estoque de alimentos já estava chegando
ao fim. Em breve ele teria que se aventurar em uma pescaria ou
voltar a comer baratas do mar.

Sua sorte mudou quando avistou ao longe duas pessoas con-
versando em pé e outras duas sentadas lado a lado na porta de uma
bela tenda. Ele se aproximou, cumprimentou-os e ouviu uma reclama-
ção de um deles: Neif, o fiel conselheiro do Rei. Ele era um homem
pardo, magro, de olhos grandes, de baixa estatura e usava um bigode
comprido e ralo. Usava roupas finas da Corte Imperial do Reino de
Londim, mesmo diante daquele sol intenso. O coitado suava muito e
usava bastante um pequeno lenço branco para enxugar o rosto.

– Quem tu pensas que és para dirigires a palavra à nobreza?
Ninguém dá as costas ao Rei, oh, insolente! Esbravejou Neif.

– Desculpe-me, não tive a intenção! Disse Rêyon.
Neif  fez cara de desagrado, mas o apresentou ao Rei:
– Muito bem, insolente, esse é o Rei Ramon III.
– E tu és o maior idiota que eu já vi! – esbravejou o rei –

Quantas vezes eu vou repetir que eu não sou Rei, e sim, Imperador!
– Imperador de onde? – Perguntou Rêyon.
– Londim, disse o conselheiro.
O Rei Ramon devia ter um metro e sessenta centímetros de

altura e quase um metro e meio de diâmetro. Era o homem mais
gordo de todo o Reino de Londim, se é que existe mesmo esse tal
reino, digo, império.
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Se era rei ou imperador ninguém sabia ao certo, mas aquelas
pessoas estavam ali por causa de um naufrágio onde o guloso rei
deu prioridade de salvamento a toda a comida do navio, por isso
só o rei, quatro escravos e o conselheiro sobreviveram.

O rei glutão vestia-se bem. Usava roupas verdes bem confec-
cionadas com detalhes em ouro e prata, mas uma coroa de madeira.
A coroa de ouro e pedras preciosas ele a perdera no naufrágio.

O Rei se dirigiu a Rêyon dizendo:
– Convido-o a conhecer meu castelo. Queira entrar, por favor.
Rêyon entrou na tenda e o rei lhe pediu que se sentasse a sua

direita. Ao se sentarem, o rei foi direto ao assunto com uma proposta:
– Tira-nos daqui e serás bem recompensado. Nosso navio

naufragou e viemos parar aqui em dois grandes botes...
– Cheios de comida gordurosa... – Interrompeu Neif, que

também foi interrompido pelo rei:
– Ora, isso não importa seu ingrato! Não me interrompa com

bobagens! Como eu ia dizendo, já ordenei que dois escravos regres-
sassem para buscar ajuda. Não sei se conseguirão. Na dúvida, preci-
so saber o que fazer para sair daqui, senão morrerei de fome.

– Majestade! Que coisa feia! Temos comida para alimentar
um exército! – Disse Neif.

– Isso não importa. Vamos rapaz, tira-nos daqui agora! Isso
é uma ordem! Cumpra ou serás condenado pela minha Corte Su-
prema. E a pena mínima são cem chibatadas em praça pública.

– Majestade, nós estamos longe da Corte. E que fique bem
claro que as Leis de Londim não valem aqui, alertou Neif.

– Isso não importa, quero sair daqui agora, gritou o Rei.
Surpreso com as ordens recebidas, Rêyon tratou de justifi-

car sua recusa.
– Também estou perdido, Majestade! Não conheço nada

por aqui!
Rêyon estendeu a mão para o rei e falou:
– Meu nome é Rêyon. É um prazer conhecê-lo. Agora, se

me der licença, estou de partida.
– Aonde vais? Perguntou o rei.
– Não sei ao certo. Procuro um lugar onde eu possa descan-

sar um pouco e usufruir de minha riqueza.
– Estás cansado? - Perguntou o rei.
– Quero...
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O rei o não deixou que Rêyon completasse a frase.
– Ócio é o que tu queres, preguiçoso! Castelos com servos a

qualquer hora do dia e da noite!
– Quero sim.
– Por quê?
– Porque quero aproveitar a vida.
– Por quanto tempo?
– Pelo resto da vida.
– O resto da vida é muito tempo! Tua fortuna deve ser

imensa! Gosto de gente como tu que tem ambição! Tu vais muito
longe, filho! Quanto é a tua fortuna?

– Cinquenta quilos de ouro.
– Cinquenta quilos de ouro é uma fortuna razoável! – Disse

o rei.
– Não deve ser muito para um Rei.
– Um Imperador, meu amigo! Eu já disse que sou um Im-

perador! Para um Imperador como eu, isso não é muito!
O rei estava muito zangado, mas logo mudou o tom de voz

e amenizou:
– Mas vejo que se tu conseguires o que procuras serás feliz

com o pouco que tens, enquanto eu sou triste com todo meu poder.
– Nunca pensei que um imperador ficasse triste.
– Onde está meu império? Onde está meu povo? Onde está

minha coroa, meu cetro, meu manto e meu tesouro?
– Majestade – disse Neif – teu manto é o castelo e todas as

moradias da cidade que o povo construiu! Teu cetro é a Guarda
Real constituída pelos bravos guerreiros escolhidos no seio do povo!
Teu tesouro é a colheita e tudo que o povo produzir! Tua coroa
são os decretos, os regulamentos do império por ti impostos para
o bem do povo! O que queres mais?

– Deixas nas entrelinhas uma mensagem que pode custar tua
cabeça, Neif. Se tudo que tenho e sou vem do povo, então, sem
esse mesmo povo, não tenho mais nada e não sou mais nada! É
isso que tu queres dizer?

– Não, Majestade! Não é isso! – Disse Neif.
Virando-se para Rêyon, o Rei falou resignado:
– Mas é essa a verdade de tudo. Aqui, longe dos súditos eu

não sou Imperador.
De repente o rei mudou o tom da conversa e, em voz alta, disse:
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– Preciso urgentemente conquistar esta terra e esse povo! Se
aqui há um Rei, então vou destroná-lo!

O rei se levantou e foi até a entrada da tenda e pronunciou:
– Avante! Vamos à conquista destas terras e aumentar o po-

der do meu Império! Neif, sele meu cavalo, reúna os bravos e
vamos atacar!

– Coitado do Rei, disse Neif, está descontrolado! Majestade
pare com isso! Não temos cavalos, não temos exército, oh, criatu-
ra! Além disso, só nos restam um escravo branco e um negro.

O negro tinha mais de dois metros de altura e era forte como
um touro.

– Isso não importa, Neif ! – Gritou o rei.
Olhando para Rêyon continuou seu discurso:
– Bravo rapaz, precisamos de um rei para estas terras! Tu és

o mais poderoso entre nós! Tens ouro! E a lei aqui é esta: quem
tem mais em ouro terá o poder! Isso basta para ser rei.

– Majestade não permita tal heresia, interveio Neif, ele pre-
cisa ter sangue real, sangue azul!

– Cale-se, Neif, dos interesses de Londim cuido eu. Vista-o
como a um rei.

Confuso, Rêyon falou:
– Não posso ser rei de um momento para outro!
– Como não podes? Não é isso que queres a tanto tempo?

Tu só precisas comprar roupas de rei e alguns servos. Neif ! Cum-
pra o que eu disse ou arranco teu pescoço!

– Onde vou encontrar roupas majestade?
– Use as minhas roupas velhas. Anda logo com isso, bobalhão!
– As tuas roupas cabem três pessoas dentro! – Exclamou Neif.
– Isso não importa! Cumpra com o que eu disse!
O rei se acalmou repentinamente e dirigindo-se a Rêyon falou:
– Eu te vendo tudo isso muito barato: roupas, coroa e uma

espada real por cinco quilos de ouro. Meu conselheiro, Neif, por
dois quilos de ouro.

– Majestade! – Gritou Neif, como pode me tratar assim
depois de tanto tempo lhe servindo?

– Neif, meu grande Neif, as circunstâncias o exigem.
Ele virou-se para Rêyon e continuou:
– Vendo o escravo branco por dois quilos de ouro e o ne-

gro, por seis quilos.
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Ouvindo aquilo, Neif  falou:
– Majestade, como pode me desvalorizar assim! Dessa vez

o senhor foi longe demais!
– Tu me deves, portanto, quinze quilos de ouro, Reinon.
– Rêyon! Meu nome é Rêyon e não quero ser rei! Isso é

loucura! Eu só quero encontrar um lugar para dormir, pois estou
cansado!

– Você me chamou de louco? Guardas, prendam esse homem!
Como não apareceram os guardas, Neif se adiantou em

explicar o equívoco ao rei:
– Não sei se deu para o senhor perceber, mas não temos

guardas. Só temos escravos.
Imediatamente, o rei ordenou que os escravos entrassem.
– Escravos! Entrem!
Eles entraram de joelhos e de cabeças baixas.
– Escravos! A partir de hoje eu decreto que todos os escra-

vos sejam promovidos a Guardas-Reais! Neif escreva isso logo!
Guardas, prendam esse homem!

O Rei só não contava com as reivindicações decorrentes do
seu decreto.

– Majestade, isso quer dizer que teremos salário? Perguntou
o escravo branco.

– Mercenários! Só pensam em ouro! Tereis salário sim, mas
depois que voltarmos a Londim! Prendam logo esse homem, seus
palermas!

Rêyon tentou sair despercebido, mas o escravo negro o im-
pediu dizendo:

– O senhor só poderá sair com a permissão do rei. Mas não
se preocupe, logo resolveremos esse problema. Enquanto isso vou
ter que amarrá-lo.

O rapaz olhou para aquele homenzarrão e pensou: é inútil
resistir. O peso em ouro que carrego me impede de qualquer ten-
tativa de fuga.

– Majestade, só mais um esclarecimento. Nós vamos poder
dormir dentro da tenda real, digo, imperial e deixar de comer res-
tos? – Perguntou o escravo branco.

– Isso é pedir demais, solicitação negada!
– Então nós não aceitamos. É melhor voltarmos a ser escravos.
E os dois escravos ficaram conversando e gesticulando bastante.
Irritado, o rei concordou:
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– Está bem, seus exploradores miseráveis! Agora prendam
esse homem!

– Espere um momento, majestade, interrompeu Neif. Se eles
serão promovidos a Guardas-Reais então, como legítimo defensor
das leis de Londim, escritas por ti, iluminado, evidentemente, pelo Su-
premo Ser criador de Dórbriand e de todo o universo, eu o advirto a
cumprir com o parágrafo primeiro do artigo terceiro da Carta Real:

Art. 3º........................................

“§1º – é vedado à Guarda Real transitar entre os súditos sem o distin-
tivo e a armadura reais;”

– Ponham logo o distintivo e a armadura real! Gritou o rei.
Os escravos saíram da tenda e alguns minutos depois volta-

ram devidamente caracterizados de guardas-reais. Enquanto isso,
Neif e o rei Ramon ficaram discutindo sobre o futuro de Londim.
De vez em quando pediam a opinião de Rêyon sobre diversas
questões e ele, desconfiado, procurava ajudar disfarçando sua pre-
ocupação com a ordem de prisão.

O rei levou Rêyon até uma mesa farta e o mesmo não pediu
permissão, comeu tudo que pôde.

Logo que os guardas entraram o rei fez questão de lembrar-
lhes algo:

– Não esqueçam que terão de cumprir com o parágrafo
segundo do artigo terceiro da Carta Real:

“§2º – para fazer face às despesas com o distintivo e a armadura reais
os ocupantes dos postos de Guardas-Reais não farão jus aos respectivos soldos
durante dois meses”

Os escravos prontamente responderam:
– É melhor voltar a ser escravo.
Ali mesmo, na frente de todos, eles tiraram o distintivo e a

armadura.
– Desertores serão punidos com a morte, disse o rei. Neif !

Prepare o patíbulo!
Neif pensou em voz alta:
– Esse maluco ainda não se tocou que aqui não há carrasco

nem patíbulo.
– O que disseste, Neif ?
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– Nada não, majestade. Estava pensando, em voz alta, numa
saída para esse impasse.

– E qual é a saída?
– Emendaremos a Carta Real. Em vez de: “para fazer face às

despesas com o distintivo e a armadura real os ocupantes dos postos de Guar-
das-Reais não farão jus aos respectivos soldos durante dois meses”, acrescenta-
remos a seguinte frase: “salvo se houver o perdão real”, logo o citado
parágrafo ficará assim:

“§2º – para fazer face às despesas com o distintivo e a armadura real
os ocupantes dos postos de Guardas-Reais não farão jus aos respectivos soldos
durante dois meses, salvo se houver o perdão real;”

– Nesses termos nós aceitamos os postos desde que haja o
perdão real, falou o escravo negro.

– Estão perdoados! Oh, raça de insolentes! Agora cumpram
com as minhas ordens, pois o cavalheiro não pode esperar tanto
tempo assim! Guardas, ponham o distintivo, a armadura real e
prendam logo esse homem!

– Esperem mais um instante. – Interrompeu Neif. E continuou:
– Se eles não são mais escravos, quem vai fazer a comida,

limpar a tenda, quer dizer, o castelo real, digo, imperial, dar banho
uma vez por mês e lavar diariamente os pés do rei, digo, do impe-
rador, antes de dormir? Quem é que vai lavar a roupa, polir as
armas, lavar os pratos, ir buscar água na cacimba real, abanar o rei,
cortar-lhe as unhas e cabelos, limpar-lhe as orelhas e limpar a priva-
da? Quem é que vai segurar o guarda-sol real, estender o tapete
verde, servir aos convidados...

– Chega, Neif ! Basta! – Gritou o rei. E continuou:
– Vou pensar em como resolver isso depois.
Depois que terminou de comer, Rêyon se levantou e disse:
– Vocês poderiam arranjar algum lugar para que eu pudesse

tirar uma soneca?
– Peço-te desculpas, rapaz, pelos transtornos! Somos justos

e no Império de Londim todos merecem descanso mesmo antes
de sua execução!

O rei imediatamente ordenou:
– Preparem os aposentos do Senhor Rêyon até que chegue-

mos a uma conclusão.
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Os escravos ou ex-escravos ficaram confusos sem saber se a
ordem se dirigia a eles, pois não sabiam se eram guardas ou escra-
vos, logo nada fizeram.

Alguns segundos depois o rei gritou:
– Vocês estão surdos? Preparem logo os aposentos do con-

vidado!
– Majestade, disse Neif, acho que não temos quem faça isso.
– Vocês sempre encontram uma maneira para me desobe-

decerem. Muito bem! Vocês dois ainda são escravos até que resol-
vamos a questão. Agora preparem os aposentos do convidado!

Quando o rapaz estava devidamente instalado, Neif  sugeriu
ao rei uma solução para a questão:

– O caso é bastante simples, disse ele. É só criarmos o pos-
to de guarda-eventual-real.

– E como funcionará isso? – Perguntou o rei.
– É simples: é só decretar que todo escravo será considerado

um guarda-eventual-real. Quando surgir a necessidade de usar a guar-
da real basta emitir uma simples portaria real designando um escravo
para o posto eventualmente criado. É necessário, para cumprir a Carta
Real, que esse escravo, no exercício das competências de guarda-even-
tual-real, tenha todos os direitos de um guarda-real. Depois da missão
ele volta a ser escravo e, portanto, sem direito algum, nem mesmo aos
salários que tinha direito quando era guarda-eventual-real.

– Excelente ideia, Neif ! Escreva tudo isso! Farei publicar
imediatamente!

Neif preparou a portaria em dois dias, após consultar, sem
êxito, a doutrina e jurisprudência Londina. Aquele era o único caso
de naufrágio real em terras estrangeiras, por isso não havia nada na
legislação de Londim sobre o caso.

Foi publicado, assim mesmo, a alteração constitucional no
primeiro dia útil seguinte nas praças públicas, ou melhor, nas árvo-
res públicas. Os escravos, inconformados, entraram com recurso
contra a alteração, mas o mesmo não chegou a ser apreciado por-
que escravo não era sujeito de direito. Enquanto isso, Rêyon foi
tratado como um hóspede do reino.

Quando a alteração passou a vigorar, o rei nomeou os dois
escravos aos cargos de Guardas-Eventuais-Reais por dois dias, e
em seguida ordenou:
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– Coloquem o distintivo de guarda-real, vistam a armadura
e prendam nosso hóspede!

Rêyon questionou:
– Não entendo por que estou sendo preso! Não preciso ser

preso, estou de acordo, aceito ser rei!
– Guardas, retirem-se! Vão fazer a segurança do meu caste-

lo pelo tempo que lhes resta!
O rei, virando-se para Rêyon, cobrou o ouro:
– Rapaz, você me deve quinze quilos de ouro.
– Esta muito caro! Argumentou Rêyon.
– Está bem, dou-lhe também este castelo real.
– Pago somente cinco quilos por tudo.
– Miserável! Dez quilos e não se falam mais nisso! Caso con-

trário tu serás preso por desapontares o imperador, causando-lhe
constrangimentos.

– Exatamente, majestade. Essa ofensa ao Rei é considerada
crime, pois, fere o artigo décimo da Carta Real! Gritou Neif.

– Espere um instante. Lembro-me perfeitamente que seu
próprio conselheiro falou que as leis de Londim não devem ser
observadas aqui.

– Ele tem razão, majestade. Disse Neif. O parágrafo primei-
ro do artigo primeiro da Carta Real diz:”§1º – os dispositivos desta
Carta Política Real se aplicam à Corte e a todas as províncias pertencentes ao
território nacional de Londim.” Isso é um caso que se enquadra perfei-
tamente na restrição do parágrafo primeiro do artigo primeiro.

– O que faço agora, Neif ?
– O senhor precisa de um advogado experiente que conhe-

ça todas as brechas da Carta e lhe ofereça uma solução.
– Eu já contratei esse advogado, seu imbecil!
– Contratou?
– És tu, idiota!
– Sou eu mesmo e tenho a solução: causar constrangimento

ao rei, digo, imperador fora do domínio de Londim pode não ser
crime e a prisão pode ser considerada um ato nulo, mas só um
cidadão de Londim pode peticionar isso. Como os estrangeiros
não têm direitos, só eu posso pedir a nulidade. Antes que eu esque-
ça, minha contratação custará dois gramas de ouro a hora, majestade.

– Qualquer dia desses eu te enforco, ingrato!
– Vou cobrar apenas um grama a hora.
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– Está bem! Pago quando voltarmos a Londim.
– Se continuar prometendo pagamento como esse, em bre-

ve, Londim será toda minha.
– Vai pegar a causa ou não!
– Claro, majestade. Já que estou contratado, diga-me o que

aconteceu para que eu possa estudar o caso.
– Devo repetir tudo, seu imbecil?
– Não precisa, majestade. Acompanhei o caso e tenho a

solução.
– Exponha-a logo e acabe com essa questão infindável! Dis-

se o rei, impaciente.
– Meu caro Rêyon. Ocorre que o crime de ofensa a tão alta

autoridade não tem fronteiras. Pelas leis e tratados internacionais
ratificados pelo Reino de Londim, sua conduta está tipificada como
crime internacional, o que agrava sua situação.

– Está bem. Negócio fechado. Pagarei dez quilos de ouro,
disse Rêyon.

Dirigindo-se ao Rei, Rêyon falou em tom real:
– Agora vou dormir cuidem para que eu não seja incomodado.
Era começo de tarde e Rêyon dormiu até o sol se pôr. Quan-

do acordou, pediu o jantar. Depois de comerem, Rêyon se dirigiu
ao Rei Ramon.

– Vou nomeá-lo primeiro ministro do meu reino. O Reino
de Courveron.

– Oh! Insolente! Como ousas falar assim com o grande
Imperador Ramon III, O Conquistador das Terras do Norte?
Nunca trabalhei em toda minha vida! Tenho sangue nobre, estás
ouvindo! Estou aqui como visita e exijo as honras de Chefe de
Estado e finos tratos por parte deste Reino de Courveron sob
pena de cortarmos relações!

– Se você não está aqui para me servir, então devo expulsá-
lo! – Disse Rêyon.

O Rei Ramon puxou sua espada.
– Guardas, prendam esse insolente!
Quando os guardas entraram para prender Rêyon, Neif in-

terveio:
– Guardas, prendam o ex-rei Ramon, ou melhor, expul-

sem-no das terras de Courveron. Ele nos vendeu ao nosso legíti-
mo rei Rêyon: “O Comprador”.
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– Minha prisão é uma declaração de guerra – disse o Rei –
reunirei minhas tropas para o ataque e a conquista do Reino de
Courveron!

O Rei pegou seus dez quilos de ouro e saiu com os guardas.
Em menos de cinco minutos, o guarda branco entrou na tenda e
falou ao ouvido de Neif:

– O Rei nos ofereceu um quilo de ouro para nos juntarmos
a ele. O que você acha?

– Diga-lhe que só se for por três quilos para dividirmos em
partes iguais.

Neif virou-se para Rêyon dizendo:
– Majestade, o castelo, digo, a tenda está cercada e seremos

atacados a qualquer momento!
O Guarda negro entrou na tenda e fez sinal de positivo para

Neif, confirmando o fechamento do negócio por três quilos de ouro.
– O que está acontecendo, quem está nos cercando? – Per-

guntou Rêyon.
– O Rei acabou de comprar os nossos guardas-eventuais e a

mim por três quilos de ouro.
– Isso é traição! Disse Rêyon.
– Concordo majestade, mas eles são muitos e mais fortes.

Se eu ficar do vosso lado serei vencido facilmente.
Rêyon ficou sitiado pelos invasores que queriam que ele aban-

donasse a tenda sob pena de ser queimado com ela.
– Renda-se ou invadiremos o castelo! Gritou o Rei.
Rêyon saiu da tenda, irritado:
– Vocês são todos malucos! Para mim, essa história idiota

acabou! Devolva-me o ouro e vou embora, oh, grande maluco,
digo, grande Rei!

– Prendam-no! Disse o Rei.
Os guardas agarraram o rapaz pelo pescoço e pelo braço e

já iam o arrastando para uma cela de madeira. Rêyon percebendo
que a situação estava ficando séria outra vez, falou ao guarda ne-
gro, que era o mais forte:

– Defenda o reino e darei a você quatro quilos de ouro!
Do outro lado o Rei Ramon Gritou:
– Dou-lhe cinco quilos!
– Seis quilos, disse Rêyon.
– Sete quilos!
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– Dou-lhe oito quilos, disse Rêyon!
– Dou-lhe quase todo meu ouro, gritou o Rei.
– O que quer dizer com “quase todo meu ouro”? – Pergun-

tou o escravo.
E o rei respondeu:
– Nove quilos!
– Só tem sete, pelos meus cálculos, disse Neif, os outros três

são nossos! O senhor nos comprou! Pague-nos!
– Estamos em guerra, Neif. E na guerra tudo vale, inclusive

trapaças. Dou-lhe nove quilos de ouro e fico com apenas um quilo.
Vamos, aja e acabe logo com isso!

– Dez quilos! Gritou Rêyon. Prenda os três pilantras e darei
dez quilos!

Como o velho Rei não tinha como dar melhor oferta, o
negro os ameaçou com uma espada e os três se entregaram. Rêyon
ordenou que os amarrassem.

Depois de confiscar o ouro do velho Rei e acertar a conta
dos dez quilos de ouro com o negro, Rêyon lhe fez uma proposta:

– Você quer ser Rei?
– Um escravo não pode ser Rei, majestade!
– E quem disse que você é escravo? Não há escravos em

Courveron. Pois bem, essa belíssima tenda será sua com todas as
pertenças. Qual é o seu nome?

– Gork!
– Gork, você aceita ser rei de Courveron, e jura reinar com

dignidade sobre todos e para todos, declarar a liberdade de todos
os cidadãos e estabelecer a verdade sobre todas as coisas?

– Aceito!
– Vista as vestes reais e reine para sempre!
Depois da cerimônia Rêyon comeu com todos junto à mesa.
– Senhores, como todo cidadão livre de Courveron, peço

licença a Sua Majestade, o Rei Gork, para continuar minha viagem.
– Tem toda licença, nobre Rêyon. Encha seus cantis com

água e abasteça seus alforjes com comida. Leve tudo que puder,
disse o Rei Gork.

Antes de sair Gork perguntou:
– Nobre Rêyon, como vou estabelecer a verdade que você

falou?
Ele pensou e disse:
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– Fazendo o que é certo, Gork.
– Fazer o que é certo?
– É. O que é certo para você será a verdade.
– Minha palavra será a verdade?
– Sim. E sua verdade será a lei em Courveron.
– E se não aceitarmos? Perguntou Neif.
– Considerarei traidor aquele que não obedecer e usarei a

força para impor a verdade. Estou certo Rêyon?
Rêyon já estava bem abastecido de comida e água. O que ele

mais queria naquele momento era sair dali o mais rápido possível
antes que houvesse uma outra revolução. Então falou para Gork:

– Se você é o rei quem sou eu para duvidar de sua palavra?
Mas não esqueça que você jurou reinar com dignidade sobre todos
e para todos, declarar a liberdade de todos e estabelecer a verdade
sobre todas as coisas.

– Como faço isso?
– Não sei Gork. Mas o tipo de organização de vocês estava

errado. Estão todos na mesma praia, na mesma situação! O que
ficou para traz em Londim só tem valor lá. Aqui, vocês só precisam
pensar em como sobreviver até que chegue ajuda, se chegar. A busca
do poder simplesmente pelo poder não leva a lugar algum. Além
disso, qual é o critério para se atingir o poder aqui entre vocês? Se for
o critério da arrogância você não será rei, Gork. Se for a força, Neif
não será rei. Se for o bom coração, Ramon não o será. Se for a
esperteza e a rapinagem, Caon não o será. A vez é sua Gork. Deixe
a força, a esperteza, e a rapinagem de lado e decida com o coração.

Rêyon se levantou e se despediu de todos:
– Vou com a primeira lua me guiando.
Gork pegou os dez quilos de ouro que Rêyon havia pagado

e o devolveu.
– Leve seu ouro. Não quero mais discórdias aqui. Isso só

nos trouxe problemas. Vá em paz. Espero que venha logo a segun-
da lua e o conduza melhor. Adeus Rêyon.

E assim o rapaz seguiu sua caminhada noite adentro rumo à
Courian.
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Capítulo 15

Vinte longos dias de caminhada se passaram e nem um sinal
de vida. Não havia ninguém perdido pelo seu caminho. Se não
fossem aquelas duas luas seria difícil caminhar à noite. Raras eram
as noites sem lua naquela região de Dórbriand.

Quando Moyá terminou de dizer essa frase eu perguntei:
– Por que você insiste em falar dessas duas luas?
– Duas luas, Rael. Isso mesmo, meu planeta tem duas belís-

simas luas. Não sou como você que se preocupa com o que as
pessoas acreditam.

– Ainda quer que eu creia que você vem de outro mundo?
Um mundo distante?

– Isso mesmo. Eu vim de Dórbriand.
– Como é que eu vou contar essa história para as pessoas,

Moyá? Quem vai acreditar? Dirão que é mais uma das minhas
invenções. Podem até me internar como louco!

Eu olhei para João e meu olhar dizia tudo: quero um cúm-
plice. Então perguntei:

– João você está ouvindo isso?
E ele respondeu:
– Estou, mas o inventor, digo, o Contador de Histórias de

nós dois é você. Eu não vou contar isso para ninguém.
– Pelo menos diga aos que não acreditarem que eu não es-

tou inventando!
Moyá interrompeu a conversa:
– Sinto muito se isso lhe trará mais descrédito. Não posso

fazer nada para impedir isso, Rael. Se você quiser eu paro por aqui.
– De jeito algum! Quero saber tudo até o fim!
– Então, deixe-me continuar.
– Continue, por favor!
E Moyá continuou:
Ele dizia que quando Rêyon resolveu parar para dormir, eram

quase oito horas e o sol aos poucos aquecia a manhã daquele dia.
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Mais uma vez ele armou sua tenda improvisada colocando
alguns cobertores velhos sobre a carroça. Em seguida se deitou
debaixo dela.

Já eram quase cinco horas da tarde quando uma pessoa se
aproximou de Rêyon remando em uma pequena jangada. Era um
moço negro de aproximadamente vinte anos. Ele tinha quase dois
metros de altura e era bastante forte; arrastou a jangada até a areia
e, ao mexer nos cobertores, assustou-se ao ver o Rapaz dormindo.

– Acorde! Rápido! Gritou ele.
Rêyon também se assustou ao ver aquele moço e quando se

recuperou do susto, olhou a sua volta e se desesperou: estava ilhado.
O fato é simples de compreender: com a maré baixa, Rêyon

foi entrando cada vez mais nos limites do mar. Quando veio a
maré alta o mar foi enchendo até deixá-lo ilhado.

– Vamos embora! Logo, tudo aqui estará inundado e será
difícil a travessia. Venha suba na jangada, disse o rapaz negro.

– Tenho que levar minhas coisas! Espere, por favor!
– Venha logo e traga tudo! Não há mais tempo a perder!
O moço empurrou a jangada de volta para a água, enquanto

Rêyon organizava seus pertences. Terminada a tarefa, subiu na jan-
gada e, ao colocar as coisas em cima dela, verificou que a mesma
estava afundando devagarzinho. O rapaz negro perguntou:

– O que é que você traz aí que pesa tanto assim? Abandone
isso se não vamos afundar!

– Não! Não posso! Isto é tudo que tenho!
– A jangada só suporta nós dois! Largue isso, por favor,

gritou o negro.
– Não posso!
Como Rêyon não largava seus pertences o jovem decidiu

rápido.
– Está bem! Agarre-se as suas coisas em cima da jangada

que eu vou nadando. Se você cair, agarre-se à jangada como eu
estou fazendo e nade!

– Eu não sei nadar!
– Então abandone isso, depressa!
– Eu não posso!
Rêyon se agarrou ao seu ouro e o protegeu o mais que pôde.

A jangada balançava, as ondas sacudiam cada vez mais forte até
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que tudo virou. O ouro foi ao fundo e Rêyon, agarrado a ele, foi
junto.

Era o fim de uma longa viagem com aquela carga preciosa.
O moço mergulhou e viu, na profundidade, a pelo menos três
metros, Rêyon tentando puxar o ouro. Rapidamente o moço ne-
gro o agarrou trazendo-o à tona. Os dois chegaram à praia depois
de muito esforço.

O Mar finalmente venceu a pequena ilha e a inundou com-
pletamente. Tudo voltava ao normal enquanto o sol se escondia no
horizonte.
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Capítulo 16

Rêyon foi levado até a aldeia do moço negro. Ao chegar,
notou que as pessoas estavam bastante curiosas e logo procuravam
saber do que se tratava aquela visita inesperada.

Desfeita a desconfiança inicial, Rêyon recebeu as boas vin-
das daquela comunidade, porém, abatido pela perda do seu tesou-
ro, timidamente se limitou a abaixar a cabeça em cumprimento
sem nada falar.

Ao cair da noite, em frente a uma fogueira, depois de lhe
servirem o jantar, uma senhora de aproximadamente setenta anos
ergueu as mãos para o alto e agradeceu ao criador por aquele
momento e por ter salvado a vida do forasteiro. Depois, olhando
para Rêyon, disse:

– Tenha mais cuidado com o mar. Ele quase o venceu.
– Ele me venceu. – Respondeu Rêyon bastante decepciona-

do com sua sorte.
– Não venceu. Estou vendo você aí muito vivo.
– Ele levou tudo que eu tinha. Tenho lutado pela minha for-

tuna e ele, em apenas alguns minutos, roubou-me tudo.
– O que valia tanto assim como me faz crer?
– Ouro! Eu tinha muito ouro!
– Você está tão abalado que ainda não parou para pensar

que o ouro ainda está lá. Se for pesado, como acredito que seja,
deve estar soterrado pela areia. Você só precisa saber o lugar em
que ele afundou.

– Mas eu não sei onde ele está.
– Marlos, você que o salvou, sabe chegar ao local onde ele

se encontrava?
– Marlos, eu lhe darei uma boa recompensa. – Disse Rêyon.
Marlos respondeu:
– Acho que podemos encontrar, mas não vou cobrar nada

por isso.
– Você há de achar o que perdeu Rêyon. – Disse a idosa –

mas não deve se preocupar com o fato de ter perdido ouro. Isso
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não é tudo. A vida com dignidade é mais importante que todo o
ouro do universo.

– Se eu morresse mil vezes e mil vezes nascesse, ainda assim,
eu não conseguiria juntar todo aquele ouro. Minha vida foi embora
junto com ele.

Admirada, a idosa perguntou:
– Você daria sua vida para obter todo ouro deste planeta?
– De nada me adiantaria obter todo o ouro se não me res-

tasse vida para usufruir dele.
– Se você tivesse todo o ouro do mundo e soubesse que lhe

faltavam apenas trinta minutos de vida com dignidade, você troca-
ria seu ouro por mais alguns anos de vida?

Rêyon pensou e, com uma cara desanimada, falou:
– Certamente trocaria.
– Nesse caso posso afirmar que a vida para você ainda é

mais importante do que o ouro, Rêyon.
Um ancião que prestava atenção àquele dialogo asseverou:
– Nada mais nos importa, garoto, disse ele.
Rêyon se virou e o observou melhor. O ancião continuou:
– Nada nos importa senão a preocupação com a continui-

dade da nossa espécie, da nossa vida com dignidade. Você está
abatido com a perda, mas preciso dizer algo com relação a isso,
mesmo sabendo que talvez você não concorde. Se me perguntar
qual é o sentido da vida eu certamente não saberei responder. Mas,
afirmo: uma vez vivo, qualquer animal vai lutar desesperadamente
para se manter neste mundo buscando, de qualquer forma, sua
sobrevivência e, quem sabe, até a imortalidade. Isso está dentro de
mim e certamente dentro de você e de todos os outros semelhan-
tes. Com base nisso, afirmo com convicção: sua vida ou a vida de
qualquer pessoa é mais importante do que o ouro que você acabou
de perder. Assim, não há motivos para você lamentar tanto.

Rêyon abaixou a cabeça, mas continuou a ouvir. O ancião
prosseguiu seu comentário:

– É lamentável que nós humanos vivamos sempre em busca de
coisas para julgarmos importantes. Diante dessas coisas fúteis nos
embriagamos até chegar ao ponto de valorizá-las mais do que a vida
do semelhante ou mais do que a nossa própria vida. Parece-me que é
o seu caso. Não vou culpá-lo por isso, pois na sua idade fui induzido a
pensar coisas semelhantes, no entanto, com toda a experiência que
acumulei, não devo silenciar diante de uma coisa absurda como essa.
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O ancião falava e as pessoas presentes ouviam aquelas pala-
vras com bastante atenção e em absoluto silêncio. Era um tempo em
que o conhecimento era passado de pai para filho e quanto mais
idoso era o palestrante mais atenção e respeito lhe eram dirigidos.

O ancião continuou calmamente seu discurso:
– Esse absurdo de cobiçar esses bens materiais é, para al-

guns, sinal de inteligência diferenciadora, ou seja, sinal de que so-
mos capazes, diferentemente dos animais irracionais, de desejar
coisas que não apenas sejam capazes de satisfazer nossas necessida-
des fisiológicas. No entanto, ainda que alcancemos a perfeição em
todos os sentidos, jamais deixaremos de ser classificados como
mais uma espécie do reino animal.

Rêyon ouvia atentamente. Era possível ver que demonstrava
certo desconforto.

– Só para nos diferenciarmos dos outros animais – prosse-
guiu o ancião – inventamos inutilmente um milhão de bobagens
para admirar, reverenciar e até para justificar nossa superioridade
em relação a eles.

– O senhor nos iguala aos animais, disse Rêyon, mas o cria-
dor nos distingue e nos atribui papel de maior relevância neste
planeta. Pelo que diz, o senhor não acredita que somos os mais
importantes, estou certo?

– Antes de responder devo fazer algum comentário perti-
nente. Eu penso que aquilo que nos distingue dos outros animais é
a dignidade humana, o brio. É isso que confere uma posição dife-
renciada ao ser humano. Os outros animais não têm brio. Mas,
lamentavelmente, é possível perceber que nem todos da nossa es-
pécie têm dignidade e, por diversas vezes, é possível flagrar um
humano agindo como uma espécie de bicho, no sentido mais des-
prezível e bruto da palavra. Um ser racional e digno é aquele que se
livra pouco a pouco do instinto de fera que ainda há em nós. Livra-
se da mediocridade e valoriza cada vez mais a sabedoria, o bom
caráter, a honestidade, a tolerância, a benevolência, a prudência, a
virtude, a ternura, o carinho, a paciência, a candura, a ética entre
outros valores. É preciso que saibamos disso. Não podemos nos
esquecer nunca desses valores para não pormos em risco nossa
própria existência. Não podemos nos cansar de valorizar e ensinar
a todos que é preciso que se adote sempre um bom referencial de
vida para podermos ser dignos de nos identificar como seres hu-
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manos. E um bom referencial tem que valorizar a ética e conter, no
mínimo, os conceitos a que já me referi. Quanto a sua pergunta eu
respondo que, para mim, sua vida é mais importante do que a vida
de um cachorro ou de uma mula, por exemplo. Mas será que a
mula ou o cachorro pensam o mesmo que eu? O que pode ser
mais importante para mim ou para você, pode não ser para os
outros. E a natureza? O que é capaz de pensar a natureza sobre esse
assunto? Quem a agride mais, o homem ou a mula? Se ambos
desaparecessem por quem choraria a natureza? Houve um tempo
em que tirávamos dela somente o necessário para nossa sobrevi-
vência. Mas evoluímos tanto que passamos a agredi-la e destruí-la
como se tudo a nossa volta fosse criado somente para servir a
nossa espécie. Somos egoístas demais para perceber que todos os
seres viventes somos herdeiros deste mundo e que quando destru-
ímos nossa parte estamos destruindo a dos outros também. Que
outra espécie contribui tanto para destruição do meio ambiente?
Somos cruéis.

Marlos falou ao ouvido de Rêyon:
– Talvez você não entenda o que ele diz. Sabe... Ele ainda

não superou as agressões que sofremos no passado. Fomos escra-
vizados e quase dizimados.

– Que espécie de animal é capaz de destruir de uma só vez
milhares de semelhantes? – continuou o ancião. – Que espécie de
animal mata só pelo prazer? Que espécie de animal é capaz de
escravizar seu semelhante? Um cavalo branco escraviza e discrimi-
na um cavalo preto ou pardo? A cor da pele é o que mais interessa?
Ela é mais importante do que o resto do animal? Por que entre nós
civilizados a cor da pele ainda faz diferença? Por que dar importân-
cia a isso? E a servidão? Por que é importante dominar tudo e
todos a nossa volta com o propósito de nos servir? Por que exer-
cer o poder sobre os outros é importante? Somos libertos quando
escravizamos os outros? Tente responder a essas perguntas e você
vai descobrir quem é mais importante. Reflita sobre essas pergun-
tas e você vai perceber que eu não igualo nossa espécie às outras,
mas a coloco em degrau inferior no quesito de respeito à natureza
e aos semelhantes. No entanto, anseio por ver um dia nossa espécie
no mesmo degrau que eles. Quanto à afirmação de que o criador
nos distingue e nos atribui papel de maior relevância neste planeta,
apenas digo que tal informação não encontra nenhum respaldo em
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fenômenos sobrenaturais comprováveis como, por exemplo, a
convivência humana com seres celestiais trazendo essas afirmações
diretas do divino. Essa afirmação também não encontra respaldo
nos fenômenos naturais, como os catastróficos ou epidemiológicos.
Tais fenômenos atingem a todos indistintamente. Não há nada nes-
te planeta que nos leve a crer numa preferência do criador pela
espécie humana sobre as outras nem tampouco o contrário.

– Mas está tudo escrito nos livros sagrados. – Defendeu
Rêyon.

– Nesse livro sagrado também ensinam a valorizar ouro mais
do que a própria vida? Desculpe se eu o ofendo. Não vou adentrar
mais nesse assunto. Tudo que eu estou tentando dizer é que uma
vida digna vale mais do que qualquer bem material ou os ditos
bens espirituais. Se, dos ensinamentos religiosos, morais ou sociais
restou a você essa sede de riqueza e poder então eu abomino seu
aprendizado e ainda afirmo que deve ser abolida qualquer crença
religiosa ou pagã que consiga desviar você do sagrado respeito ao
valor da vida. Se o deus que apresentaram a você precisa de ouro,
então se afaste dele bem de mansinho para não o aborrecer. Peça
desculpas aos que o representam, negue-lhes o ouro e os ensine a
querer o que todos podem dar, pois só assim uns não terão prefe-
rência sobre os outros. Se o deus que apresentaram a você precisa
de sacrifícios de sangue então esqueça esse deus e vá dobrar seus
joelhos junto àquele que prega o sagrado valor da vida, da liberda-
de e da comunhão fraterna entre os homens.

O ancião respirou fundo e, aparentando certo cansaço, disse:
– Talvez eu não tenha o direito de falar essas coisas para

você. Não quero iniciar uma discussão sobre o livro ao qual você
se referiu, pois posso ofendê-lo em sua fé. Tal ofensa seria uma
ameaça a sua liberdade de crença e isso vai de encontro aos nossos
princípios. Sugiro que voltemos a falar da vida e da liberdade, ou
melhor, da vida com liberdade, da vida digna, você concorda?

– Concordo.
– Pois bem, voltando ao assunto liberdade eu gostaria de

saber se você é livre com todo esse ouro que tem?
– Tenho a liberdade do corpo, mas não a liberdade da alma.
– A origem desse ouro o deixa perturbado?
– Sim. Inquieta-me, mas não o adquiri usando nenhuma vio-

lência. Recuperei o que me foi roubado.



93

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

– Tenho a impressão de que você sabe como reconquistar a
liberdade da alma.

Rêyon olhou fixo para o ancião e abaixando a cabeça disse:
– Talvez eu saiba.
– Por que você cultua tanto esse metal a ponto de o fato de

estar vivo ter menor importância diante de uma possível perda dele?
Rêyon observou o ancião, mais uma vez abaixou a cabeça e

falou:
– Eu entendo tudo que o senhor quer dizer, mas eu preciso

daquele ouro e não consigo me conformar com a perda.
– Acho que ele causou em você uma forte dependência.

Você está doente, rapaz. Tão doente e dependente quanto os cida-
dãos de Courian.

Rêyon ergueu a cabeça e perguntou:
– O que sabe sobre Courian? É para lá que estou indo. Pre-

ciso encontrar o ouro e continuar minha caminhada. Ficarei grato
se me disserem como faço para chegar lá.

– Não vai ser difícil ensinar o caminho. Viemos das proxi-
midades de Courian para fundar o povoado de Nova Sórian. Para
ser preciso, somos foragidos de Sórian.

– Por quê?
– Dessa vez o motivo não foi a cor da nossa pele, e sim, a

ganância pelo ouro.
– O que aconteceu da outra vez? – Perguntou Rêyon.
– Você deve ter reparado na nossa cor. Quem não observa-

ria essa bela cor de pele? Temos a pele negra como as raríssimas
noites sem lua! Ela é muito bonita! Tua cor parda é igualmente
linda! E a cor branca também tem sua beleza; a amarela, a verme-
lha... Chego a passar horas pensando e me perguntando: por que
nos perseguiram no passado como se fôssemos criaturas nocivas
só pelo fato de termos a pele negra?

O Ancião mostrou suas costas para Rêyon e disse:
– Aqui, ainda estão as marcas do passado. Mas eu vi coisa

pior: corpos mutilados, cicatrizes no corpo e na alma. Nossa felici-
dade hoje é ver que nossos jovens não têm as mesmas marcas! Eles
já nasceram livres! Eles não têm preço! Têm seus corpos livres!
Não são mercadorias e nem as mulheres são objetos de prazer!
Digo isso emocionado e repito inúmeras vezes para que todos nós
sintamos orgulho da nossa liberdade e da nossa gente. Para que
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todos nós resistamos e lutemos todos os dias com o propósito de
que os velhos tempos não voltem nunca mais. Aqui, meu jovem,
você é bem vindo e todos serão bem vindos se vierem em paz e se
respeitarem aquilo que, para nós, é o bem mais precioso: a liberdade.

– A vida não vale mais do que a liberdade? Perguntou Rêyon.
– Sempre que nos referimos à vida, fizemos questão de frisar:

vida digna. Um homem preso numa gaiola tem vida, mas não tem
liberdade, logo não tem uma vida com dignidade. Há, para mim,
entre a vida e a liberdade uma relação de interdependência. Uma não
sobrevive sem a outra. Valorizamos a liberdade tanto quanto a vida
e pela liberdade qualquer um de nós vai dar sua própria vida. Sem
liberdade a vida não faz sentido. Já ouviu falar da Ilha de Sórian?

– Não.
– Ela foi, por muitos séculos, nosso paraíso. Hoje, por conta

da disputa pelo ouro, está dominada por Courian e os nossos paren-
tes que ainda estão lá são tratados como escravos. Acabou-se a liber-
dade. Isso tira o brilho da paz e da felicidade que experimentamos
aqui. Meu coração vive inquieto! Não quero as minas de ouro de
Sórian, de Courian, nem aquela terra. Quero minha gente! Por isso
digo: Jovens, preparem-se! Breve chegará o dia da liberdade para
eles também. Agora ergam suas taças e bebam o vinho da liberdade
e comam o pão da vida, da união e do amor aos outros irmãos.
Escolham a uma só voz: liberdade e vida, ou opressão e morte?

Eles gritaram uníssonos:
– Liberdade e vida, pois contra a opressão lutaremos até a

morte!
Moyá falou da lição que Rêyon aprendera com os negros.

Foi depois do contato com aquela gente que os dias de Rêyon
começaram a fazer sentido. O ouro deixou de ser a coisa mais
importante para ser apenas mais uma das coisas mais importantes
de sua vida. Foi sutil a diferença. Mas foi um grande progresso.
Outros valores iam sendo agregados a sua formação moral.

Moyá nos descreveu o tipo de gente de Nova Sórion, seus
costumes, suas crenças. Falou da beleza das jovens negras daquela
gente e, dentre elas, a que mais se destacava, Rayla, uma jovem de
vinte anos. Sua pele era tão negra quanto a noite e brilhava como as
estrelas. Seu rosto era bem desenhado, seus olhos, boca e nariz eram
perfeitos. O cabelo era negro, longo e cacheado. Tanto o corpo dela
como o das outras garotas e rapazes eram firmes, fortes como se
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fossem trabalhados por horas diárias de exercícios físicos. Rayla
tinha braços e pernas bem torneadas e com uma leve definição
muscular. Mas o que deixava aquela gente mais bela era o sorriso
que demonstrava a alegria de viver, e a comunhão do seu povo
com o Ser Supremo.

Em uma das apresentações festivas do grupo de jovens dan-
çarinos, Rêyon ficou encantado. As garotas se vestiam apenas com
uma pequena saia de penas de ave e cobriam os lindos seios com
duas conchas do mar presas por um fio amarrado ao busto. Rayla
tentava seduzi-lo com a beleza e os olhares constantes.

Eu perguntei a Moyá se Rêyon conseguiu resistir aos encan-
tos daquela mulher e ele disse:

– Emy estava entre os dois. O amor de Rêyon por ela era
muito forte. Eu nunca ouvi falar de algo parecido, Rael. Parecia
desatino.

– Mas Emy era só um sonho! Rayla, sim, era de verdade!
Era linda, Moyá!

– Ainda é cedo para você tirar conclusões, Rael.
– Se você diz isso é porque certamente sabe mais do que eu.

Continue, Moyá.
Todos os dias Rêyon e Marlos iam até a praia para procurar

o ouro. Cavavam, removiam areia sem parar até que depois de
vinte dias eles acharam. Eu não preciso dizer que Rêyon ficou en-
louquecido de felicidade ao rever seu tesouro. Ele se ajoelhou dian-
te dos alforjes, olhou para o céu e disse:

– Marlos, vamos agradecer a deus. Ajoelhe-se e ore comigo,
por favor.

Rêyon fechou os olhos e orou. Quando terminou ele perce-
beu que Marlos não tinha feito o mesmo.

Na volta para Nova Sórion, Rêyon comentou o fato:
– Marlos, você não orou comigo.
– É verdade. Desculpe se o decepcionei.
– Notei nesses vinte dias que seu povo faz diversas referên-

cias ao Ser Supremo, mas não vi templos.
– Não precisamos disso.
– Mas... E Deus?
– Você acha que ele precisa de templo?
– Mas as pessoas precisam de um templo para se reunir

enquanto oram e falam sobre Deus.
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– Não temos o que falar sobre Deus.
– Como não? Como aprendem as coisas sobre ele?
– A que coisas você se refere?
– Marlos, você está falando sério?
– Estou sim, Rêyon.
– Marlos, vocês precisam conhecer Deus!
– É possível conhecê-lo? Você o conhece?
Rêyon olhou para Marlos com uma cara de espanto e per-

guntou:
– Você crê que ele existe?
– Nunca duvidei disso, nem nunca soube de alguém, entre

nós, que duvida disso.
– O que sabe sobre Deus?
– Nada sabemos sobre Deus, exceto pelas coisas que acre-

ditamos que ele fez. Estudamos suas possíveis criações. Isso nos
faz melhorar a capacidade de senti-lo, de compreendê-lo.

– O que é Deus para vocês?
– Essa é a pergunta que aprendemos que nunca deve ser

feita. Mas se for feita, nunca se deve respondê-la.
– Por quê?
– Porque não deve ter resposta. Também não sentimos ne-

cessidade de perguntar a ninguém.
– Como não?
– Todos nós sentimos a presença do Supremo. Se tivermos

algo a perguntar sobre ele, perguntamos a nós mesmos e em segui-
da achamos a resposta.

– Como sabe se a resposta está correta?
– Simples: em se tratando do Supremo, acreditamos que a

resposta errada é aquela que vem de outras pessoas. Logo, a resposta
correta está dentro de nós. Basta que a procuremos em nós mesmos.

Confuso, Rêyon falou:
– Isso é muito complicado para minha cabeça.
Marlos sorriu e disse:
– Não queira entender isso. Contente-se com a crença que

está dentro de você e seja feliz.
– O que você quer dizer com “dentro de você”?
– Aquilo que lhe é inato. Ninguém colocou aí nessa cabeça.
– Mas o que eu creio é aquilo que alguém disse para eu crer

e como eu deveria crer. Não nasceu de dentro de mim. Eu gostaria
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de conhecer seu modo de crer e poder sentir deus como você
sente. Você pode me ensinar?

– Se eu ensinar você a ver o Supremo como eu vejo, eu não
estaria fazendo nada diferente do que fizeram aqueles que o ensina-
ram a vê-lo como você vê hoje.

Rêyon estava curioso e ansioso por saber que espécie de
crença era aquela. Marlos, percebendo sua inquietação falou:

– Tentarei dizer algo sobre ele sem que eu diga como ele é,
o que ele fez, faz ou é capaz de fazer. Não direi se você deve ou
não segui-lo. Não direi o que você deve fazer ou como deve se
comportar para que siga pelo caminho que o levará a ele, caso
você deseje segui-lo. Não direi se ele é bom ou mal. Não definirei
o que é o mal ou o bem. Tentarei dizer apenas como você poderia
desvendá-lo através de você mesmo, está bem?

– Está bem, mas por que você não pode me falar sobre
essas coisas?

– Porque se eu disser e você aceitar, nunca mais se livrará
dessa imagem que eu criei em você. Eu vou cegá-lo de modo que
nunca mais verá seu deus senão através de mim. Eu serei facilmen-
te aquele que o guiará até ele porque é assim que você vai me ver.
Até hoje não inventaram outro meio mais eficaz de manter o ser
humano sob controle.

– Você pode me controlar?
– Sim, na medida em que eu consiga dar todas as respostas

que você necessita sobre deus. É isso que fazem todas as religiões. É
a religião quem tem as respostas para toda dor e sorte humanas. E
essas respostas são inquestionáveis, pois qualquer dúvida sobre elas
revela o quanto o questionador possui de fé. Não existe fé pela me-
tade. Ou se tem ou não se tem fé. Se você tem fé, não deve questio-
nar porque se o fizer saberão que não a tem. E o fato de não ter fé
é algo que já custou a vida do incrédulo. Ouve um tempo em que a
fé era imposta com a violência do óleo quente e das fogueiras santas.

– Aonde você quer chegar com isso?
– Rêyon, só estou tentando ser honesto com você.
– Você pode ser mais objetivo?
– Se eu quisesse definir esse Ser eu teria que compará-lo com

alguma coisa que você conhece, do contrário você não entenderia.
– Não estou convencido disso. Eu acho que posso entender.
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– Essa comparação não poderia ser feita com uma coisa que
você pudesse achar ridícula. Digamos que meus sentidos me infor-
mem que o Ser Supremo é semelhante a uma mula. O que você acha?

– É realmente ridícula sua comparação.
– Uma vez que não pretendo ganhar nada com isso, silencio.

Não digo mais nada a você, pois você o acha ridículo. Confiarei
nos meus sentimentos e impressões a respeito do Ser Supremo e
morrerei com isso.

– Mas não é isso que você sente. Você não o tem com a
aparência de uma mula. Quero entender esse seu deus. Como vou
entender se você não o define para mim?

– Nunca vou defini-lo para você. Não devo nunca fazer isso.
– Por quê?
– Porque isso é muito pessoal.
– Você ainda não me respondeu.
– Não pretendo usar isso para dominar você. Não tenho

intenção nenhuma de vender a imagem dele para você nem para
ninguém. Nem pretendo que você o use para dominar nem para
auferir lucros de ninguém.

– Jamais farei isso!
– Se você vier a acreditar no Ser Supremo que eu definir, se

você o achar maravilhoso, você vai ter vontade de espalhar isso?
Você vai dividir essa sua descoberta com outras pessoas?

– Se ele for um deus bom eu terei prazer de anunciá-lo para
todos os meus amigos.

– Você pode me garantir que seus amigos não vão usá-lo
para dominar ou auferir vantagem de ninguém?

– Honestamente, não posso garantir.
– Se um de seus amigos ou um amigo de seus amigos divul-

gar isso com intenção de auferir lucro, então, não tenho dúvidas de
que surgirá uma nova forma de culto. E eu vou me arrepender de
ter sido o precursor disso.

– Tudo bem, eu prometo que mesmo que eu ache maravi-
lhoso o seu deus, não vou tentar defini-lo para ninguém.

– Sendo assim, tentarei dar a você uma ideia dele. Vejamos:
se eu dissesse que ele é uma rocha, uma imensa rocha na beira da
praia o que você diria disso?

– Isso é ridículo.
– Mas se eu dissesse que ele não é uma rocha. Ele é uma

linda mulher.
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– Não está falando sério! Não zombe com essas coisas,
Marlos!

– Brinquei com você. Agora, falarei sério: ele é um homem
extremamente forte, generoso e de infinita sabedoria!

– Descreva-o.
– Percebo que se ele é um homem forte, generoso e de

infinita sabedoria não terei dificuldade em defini-lo para você. As-
sim sendo, não posso continuar, Rêyon! Não vê que estou criando
um deus do jeito que você quer? Estou mentido! Não é assim que
sinto! Você já está predisposto a aceitar que ele é um homem forte,
generoso... Eu senti isso vindo de você!

– Como você o sente?
– Não percebo as coisas exatamente como você percebe.

Tivemos vidas diferentes, experiências diferentes. Nunca conseguirei
passar para você o que sinto. Mas, digamos que eu conseguisse. Você
teria que me prometer que jamais abandonaria o que você sente e
pensa sobre seu deus. Também teria que me prometer que jamais
transmitiria meus pensamentos e sentimentos para outras pessoas.

– Por que você insiste em fazer tanto segredo?
– Porque se você e os outros seguirem meus pensamentos e

buscarem sentir o que eu sinto, vocês estariam buscando o deus que
eu criei em suas mentes. Depois disso, eu certamente me arrepende-
ria por ter incorrido no mesmo erro daqueles que o inventaram.
Vocês nunca mais iriam se livrar de mim. Dependeriam de mim para
falar com deus! Não percebe isso, Rêyon? Vocês procurariam em
minha criação todas as respostas para tudo que acontece ao seu re-
dor. Eu os guiaria da forma que eu quisesse. Eu os dominaria total-
mente. Você acha isso impossível, absurdo? Estou errado?

– É possível que com a confiança que tenho em você eu me
deixasse guiar por suas palavras.

– E devido ao respeito que tenho por você não vou dizer
como sinto o Supremo. Mas escuta o que vou dizer: Rêyon, se
você quer um templo para ele, basta proteger o templo que acredi-
tamos que ele criou: o planeta e todo o universo. Quer amá-lo?
Então ama não apenas a si próprio, mas teu semelhante e tudo que
acreditamos que ele criou.

Marlos olhou para o céu e depois de alguns segundos falou:
– Se você quiser criar um Deus, basta defini-lo. Mas eu per-

gunto: por que alguém criaria um Deus?
– Você quer que eu responda isso?
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– Gostaria muito.
– Não se pode criar um Deus. Isso é uma questão de lógica.

A criatura não pode criar o criador.
– Não, não pode, a menos que esse deus seja falso.
– Mas pode defini-lo?
– Pode. Segundo sua própria experiência de vida. Devo ad-

vertir que a experiência de vida de uma pessoa é diferente da expe-
riência de vida de outra, concorda?

– Mesmo quando elas pertencem a uma mesma comunida-
de? – Perguntou Rêyon.

– Exatamente. Há pessoas que ao provarem a mesma comi-
da sentem gostos diferentes. Outras, ao ouvirem a mesma música
sentem emoções também diferentes. Cheiram o mesmo perfume
e são capazes de descreverem sentimentos opostos. Há pessoas que
observam a mesma paisagem e se você pedir que elas descrevam o
que estão vendo também falam de coisas diferentes. E quantas pes-
soas você já viu reclamar por estarem sentindo frio e outras no mes-
mo ambiente afirmarem estar sentido calor? Faz sentido o que falei?

– Faz.
– Será que o que sinto a respeito do Supremo Ser é igual ao

que você sente? É justo que eu o induza a sentir o que eu sinto?
– Você quer dizer que é inútil sair por aí procurando...
Marlos o interrompeu:
– Ele está dentro de você. E no dia em que você o definir

para outras pessoas, no dia em que você o exteriorizar, tudo que
você disser será uma verdade para você, porém, para os outros
será apenas mecanismo de dominação. Todo deus que sai da boca
do homem é falso.

– É para isso que se criam deuses? Para que uns possam
dominar os outros através do temor?

– Não há um só deus criado pelo homem que não traga
consigo as regras de comportamento em grupo.

– Mas isso não tem funcionado bem? As sociedades não
estão evoluindo? Alguém precisa disciplinar os homens. É preciso
saber que nossos erros também serão punidos por Deus, quando
morrermos.

– Houve um tempo em que a fé no deus justiceiro que in-
ventaram era tanta que poucos eram os crimes a serem punidos
pelos homens: as regras de conduta eram as regras de deus. Com o
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tempo e a miséria, os poucos que temiam o deus inventado, come-
çaram a acreditar num deus velho, cansado, protetor dos que ti-
nham posses e opressor dos que nada tinham para oferecer.

– Mas as regras são necessárias.
– São. Mas para serem cumpridas é necessário que haja pu-

nição para os transgressores. Quem é que pune?
– Deus.
– Houve um tempo, em Sórion, em que acreditávamos na

punição divina. Todos tínhamos medo dos castigos eternos. Mas,
com o passar do tempo, achamos que deus havia amolecido seu
coração. A maioria do povo fez deus ficar piedoso demais. Tínha-
mos certeza de que pequenos crimes podiam ser perdoados. Por
fim, passou-se a crer num deus que já não fazia justiça e se chegou
ao ponto de acreditar que se podia matar em nome de Deus.

– O que vocês fizeram para manter a paz e a tranquilidade?
– Criamos regras de conduta e ensinamos às crianças que todo

desvio de conduta seria julgado e o condenado seria punido com as
regras humanas e não por deus. Todos ficaram livres para crer no
que quisessem, mas todo crime praticado em nome de deus seria
punido duplamente. Usar o nome de deus para auferir vantagens
financeiras para pessoas ou para instituições civis ou religiosas tam-
bém foi considerado crime. Em nome de deus só é permitido o
amor, a abnegação, a caridade. Toda escola tem obrigação de ensi-
nar as regras de conduta às crianças. Desta forma não precisamos
matar deus. Libertamo-nos de antigas crenças e da dominação. Não
tememos um deus criado por um homem. Tememos sim, as regras
dos homens e as cumprimos pelo bem da comunidade e para não
recebermos o castigo humano. Com relação a deus, só nos restou o
amor. Por acreditarmos que ele criou tudo isso, nós o amamos e
passamos a permitir que ele nos habitasse e, de nós, não saísse nunca
mais. Não sei definir deus e se soubesse, todos diriam que eu perdi a
razão, enlouqueci. Não orei contigo naquele momento porque não
senti que assim fazendo agradaria ao Ser supremo, mas no momento
certo vou orar pela sua felicidade.

Na noite daquele dia houve festa. Não se comemorava o
achado, mas a alegria daquele rapaz que já era amado por todos.
Aquela era a última noite de Rêyon com aquele povo.
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Capítulo 17

As luas brilhavam no céu iluminando a Vila. Crianças alegres
brincavam em volta de uma fogueira. Pessoas de todas as idades
participavam de conversas, danças e do banquete oferecido a Rêyon
em comemoração a sua alegria de ter encontrado seu precioso
ouro.

Os jovens solteiros com seus olhares lânguidos procuravam
as formas corporais que despertassem calor e enrubescimento facial
típicos da puberdade. Aromas sensuais desprendiam das glândulas
sudoríparas juntamente com o suor provocado pelo calor do cor-
po. Olhos aguçados se procuravam naquela noite. Caças e caçado-
res se encontravam num romance juvenil.

Rayla não parava de olhar para Rêyon e depois de cruzarem
seus olhares ele se aproximou dela, timidamente. Era tarde da noi-
te e eles estavam ficando sozinhos, pois os outros se recolhiam às
moradias.

No silêncio daquela noite ele pôde ouvir o toque do coração
dela ao se aproximar dele. Ele também estava tenso. Tentou falar
alguma coisa, mas as palavras não saíam. Foi ela que quebrou o
silêncio:

– Você trouxe esse vinho para mim?
– Sim, Rayla. Mas... não beba muito. É... É forte para você.
Ela tomou um pouco e devolveu o copo para ele que to-

mou o restante de um só gole.
Ele olhou nos olhos de Rayla por bastante tempo. Depois se

afastou como se fosse sair se despedindo. Percebendo isso ela pe-
gou sua mão e disse:

– Você quer dizer alguma coisa?
– Desculpe-me se causei essa impressão.
Ele apertou a mão dela e soltou devagar. Então ela disse:
– Olha para mim, vai! Conta-me como vão suas emoções.

Acaso alguém roubou seu coração antes de mim? Olha pra mim,
vai! Acende essa luz e sai! Está escuro em seu coração! Diz o porquê
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dessa angústia, conta comigo, vai! Vem dividir comigo. Sou sua
amiga e...

Ela se afastou um pouco dele dizendo:
– Você vai partir amanhã e não vou mais vê-lo.
– Perdoe-me. É que eu preciso ir.
– Por que devo perdoar?
Aquela pergunta o fez respirar fundo e de uma só vez abrir

seu coração expondo toda a verdade do seu confuso sentimento.
– Porque tenho um coração ocupado por alguém que não

tenho certeza que existe, e se existe eu não sei onde está. Porque
olho para você, sinto se inquietar meu coração e não a prendo em
meus braços. Porque a vejo passar por mim deixando esse cheiro
doce e delicado. Vejo sua boca, tenho vontade de beijá-la e...

Ela o interrompeu:
– Eu passo por você e penso que minha mão será tocada.

Meus sentidos se concentram nos meus dedos enquanto os ouvi-
dos esperam para ouvir você chamar meu nome.

– Não há um só dia em que eu não me perca admirando
você, mas tenho evitado a todo custo que você perceba isso.

– Por quê?
– Não quero que viva, como eu, alimentando um amor que

só existe em sonho. Não quero ser um sonho para você, Rayla.
– É tarde demais, Rêyon.
Todos haviam se recolhido. Rêyon e Rayla foram se sentar à

beira da praia. O vento soprava suavemente quando ela se aproxi-
mou do seu amado e lhe perguntou baixinho:

– Você é feliz com seu sonho?
– Sou. Sou feliz.
– Então, beija-me, Rêyon. Seja meu sonho e minha felicida-

de também.
Na manhã seguinte, Rêyon se despediu de todos menos de

Rayla que queria ficar com a última lembrança da noite passada.
Ele partiu rumo a Courian.

Eu perguntei a Moyá o que aconteceu com os dois e ele
disse que isso não tinha muita importância. Importava apenas que
ele a fizera feliz e Rêyon sabia que seu coração não comportava
dois amores.
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Capítulo 18

No final da madrugada do vigésimo quinto dia de caminha-
da, após sua saída de Nova Sórian, Rêyon ainda não tinha encon-
trado a cidade que o velho Zour falou. Estando muito cansado,
resolveu parar.

O sol já se preparava para acordar e seus primeiros raios
surgiam timidamente no horizonte formando figuras coloridas:
espectros de luz. Uma brisa suave trazia a calmaria do mar.

Via-se ao longe alguma vegetação. Havia muitas pedras na
praia e uma delas curiosamente tinha o formato de mão fechada.
Ele parou diante dela e começou a cavar. Em seguida enterrou o
ouro porque notou que havia pessoas acampadas perto dali. Ele
não queria incomodar as pessoas nem ser incomodado, pois pre-
tendia descansar. Decidiu acampar para passar o dia e retornar sua
caminhada à noite. De vez em quando se assustava quando o vento
vinha da direção das pessoas estranhas trazendo vozes distorcidas
e alguma algazarra.

Já chegando o final da tarde, quando Rêyon ainda dormia,
foi surpreendido com a chegada de alguém.

– O que você esta fazendo aqui? Disse uma voz grave que
veio pelas costas de Rêyon acordando-o. Ele se virou bruscamente
e viu dois homens altos e fortes com semblantes fechados, longos
bigodes e humor de fera perigosa. Eram bandidos saqueadores.
Um deles apalpou o rapaz procurando algo de valor e como não
encontrou deu-lhe um soco.

– Onde está o dinheiro?
– Não tenho nada, amigo! Respondeu Rêyon.
– Ou diz onde está ou vai apanhar até morrer!
– Só tenho esse resto de comida, mais nada!
Após ter suas mãos amarradas, um deles tirou o cinturão de

couro e começou a bater no rapaz enquanto o outro empunhava
ameaçadoramente um punhal. Suas vestes foram rasgadas e sua
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pele queimada pelas chicotadas, deixando longas marcas verme-
lhas em seu corpo.

– Onde está o dinheiro?
– Por que fazem isso comigo? Não Veem que nada possuo.

Por favor...
Não houve tempo para terminar a frase. Um soco o atingiu

em cheio no queixo. Ele caiu e não se levantou mais. Os ladrões
revistaram tudo e como não acharam nada levaram a água e todo
resto de mantimentos que sobrou.

Já era noite quando, com dificuldade, Rêyon se livrou das
cordas e se arrastou até o mar. Ao entrar na água sentiu mais dores
por causa do contato das feridas com a água salgada. Ao sair da
água deu altas gargalhadas. Parecia um louco. Gritava alucinadamente:

– Malditos! O ouro é meu! O ouro é meu!
A alegria de não ter perdido o ouro servia de remédio para

as feridas e, por algumas horas, também serviu de alimento.
Sentindo que a cidade estava próxima ele resolveu caminhar

sem sua bagagem. Apenas pegou o sombreiro que o velho Zour
lhe deu.

Suas roupas rasgadas mostravam as marcas da violência da
tarde daquele dia. Sua barba já crescida e seus cabelos escondiam
um rosto de menino que aprendia, dia após dia, como conviver
com as dificuldades daquele lugar. Mas o ouro estava seguro, en-
terrado na praia. Era isso o que mais importava. Era só nisso que
ele pensava. Assim, pôs-se a caminhar rumo a Courian. O ouro
estava seguro e em breve voltaria para buscá-lo.

Já era noite alta quando ele se aproximou dos arredores da
pequena vila. Temendo não ser recebido àquela hora, ele achou
melhor dormir ali entre as pedras e só entrar na vila ao amanhecer.
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Capítulo 19

Quanto valem, afinal, cinquenta quilos de ouro?
Na viagem Rumo a Courian, logo após o encontro com os

dois bandidos, a imagem que se podia ver do rapaz era deprimen-
te: um vulto sobre a areia. Pendia de um lado para o outro: um
bêbado, magro, fraco e maltrapilho.

Moyá nos falou que para alguém que conheceu Rêyon, como
ele, era difícil imaginar que essa cena de fato pudesse acontecer
algum dia. A vida tinha o costume de lhe sorrir sempre, de lhe dar
carinho como se fosse uma doce e generosa mãe. Como podia a
mesma vida tratá-lo agora como tratam as madrastas más?

Se naquela época eu tivesse a experiência que tenho, certa-
mente eu responderia a Moyá que a vida é assim mesmo e que isso
tudo é previsível quando trilhamos os falsos caminhos. O que se há
de fazer, se vez por outra optamos pelo caminho mais espinhoso,
mais doloroso achando ser esse o mais fácil, o mais curto para se
chegar à felicidade? Advirto-os, caros leitores, sejamos cautelosos
sempre, pois as brisas que às vezes nos acalentam soprando suaves
sonhos lindos e inesgotáveis terminam por nos transportar em vi-
agens de ventania que ao final nos levam a nada. E assim, ao final
nos achamos a esmo em algum alto-mar desta vida, em meio à
calmaria ou arremessados pelas tempestades contra um cais de
solidão. No final é só vazio. Não há fórmulas para se ter felicidade.
Penso que no planeta onde vivemos sentimos apenas um ensaio
daquilo que é felicidade. Aqui, ela nos parece ser um fenômeno
individual e passageiro. Não sou o mais indicado para falar desse
sentimento, mas penso que o ápice desse fenômeno não tem nada
a ver com uma efêmera explosão de alegria causada por um acon-
tecimento bom, ou a tranquilidade de possuir dinheiro e joias, ou
ainda, o que muitos sonhadores pueris imaginam: um êxtase de
alegria constante igualzinho como se veem nos filmes ou se con-
tam nos contos de fada, na tradução da mais famosa frase român-
tica: “e foram felizes para sempre”. Ser feliz, para mim, é apenas
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viver uma vida de busca de cumprimento de nossos desígnios em
paz até chegarmos ao final da vida com a doce sensação de que
nada mais falta realizar daquilo a que nos propusemos. Então, re-
organizamos tudo e traçamos novas metas para, assim, tornarmos
mais duradoura nossa felicidade. Dessa forma, enquanto procura-
mos fazer mais algumas coisas, estaremos prontos para uma parti-
da em paz que nem partem os bons e justos em sua última viagem
na velhice, com uma enorme vontade de fazer mais, porém com a
certeza de já ter feito muito: fez todo bem que estava ao seu alcan-
ce. Não se omitiu. Foi senhor de seu tempo garantindo com digni-
dade seu espaço. E depois de toda a caminhada pela vida, sentin-
do-se senhor de si, repousa à sombra do seu passado sentindo o
vento da sua mocidade e esperando a última brisa suave e fria.

Acho que fui um pouco fúnebre nessa minha explicação.
Vou resumir ratificando palavras ditas antes: a felicidade está nas
coisas que buscamos diariamente e não nas coisas que consegui-
mos. Em todo caso, deixo no ar essa reflexão. Pense bastante, meu
amigo leitor. E seja muito feliz.

Moyá reconheceu que faltava algo para ser dito nesta história
e nos chamou a atenção para o passado de Rêyon dizendo:

– Sei que estou adiando um pouco um assunto muito im-
portante: a origem de Rêyon. Já pincelei alguma coisa sobre seu
passado, é verdade, mas nada que possa esclarecer bem essa histó-
ria. Deem-me mais um tempo, Rael e João, e eu lhes contarei tudo
que sei. É tanta coisa que eu tenho para dizer que tenho medo de
ocultar algum fato relevante.

Nós sabíamos que alguma coisa teria que justificar toda aquela
aventura de Rêyon.

Curioso, João pediu que Moyá continuasse.
Então ele disse que, depois do assalto, Rêyon ficou bastante

machucado e não havia como viajar com todo aquele peso. Então
seguiu viagem sem levar seu tesouro, mas deixou o local marcado.
Ele sabia que chegando a Courian arranjaria meios para buscar
tudo que deixara para trás.

Pela manhã, ele se aproximou da pequena vila de pescado-
res: Vila Souron. Foi recebido por dez homens armados. Um de-
les, o líder, gritou para os que estavam mais próximos de Rêyon:

– Prendam esse homem! Ele é um integrante do bando de
rebeldes.
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Sem entender nada, Rêyon tentou fugir, mas foi facilmente
apanhado.

– Você está preso, bandido, gritou um dos homens.
– O que fiz? O que fiz? Gritou Rêyon, desesperado.
– Tragam esse miserável para que eu possa interrogá-lo!

Ordenou o Líder.
Foi inútil gritar. Amarrado, Rêyon foi colocado em uma jau-

la de madeira puxada por dois cavalos.
Depois de meia hora forçando passagem entre as frestas

daquela cela ele esmoreceu, deixou-se cair lentamente. Com ele
caíram os sonhos de uma vida tranquila e a esperança de encontrar
o inteiro que lhe faltava.

– O que você quer dizer com essa última frase? Especifica-
mente com a questão do “inteiro que lhe faltava”, perguntou João.

– Refiro-me evidentemente àquilo que comumente se pensa
existir: a outra metade. Eu não penso assim. Ninguém é metade de
ninguém. Todos somos inteiros. Se duas pessoas se juntam não
formam uma, mas duas que às vezes divergem, porém respeitan-
do a opinião uma da outra conseguem harmonia. Acreditar nas
metades é admitir que cada pessoa que forma o casal anula uma de
suas metades. Aceitar ou cobrar isso de alguém é puro egoísmo.
Dois seres que se amam se juntam para serem no mínimo duas
pessoas, ou seja, um mais um pode ser mais do que dois.

Com a explicação de Moyá, bastante convincente para mim,
fiquei em dúvida apenas quanto ao fato de um mais um ser mais
que dois, então perguntei:

– Nesse caso, você admite que eles podem ser mais de dois,
é isso?

– É possível.
– Como isso é possível?
– Vou te dar um exemplo: duas pessoas podem tentar mo-

ver uma enorme pedra de três maneiras: a primeira é uma pessoa
de cada vez empurrar a pedra sem, contudo, obter êxito de movê-
la. Eu concluo que duas pessoas tentaram mover a pedra e não
conseguiram. Mesmo que elas empurrem na mesma direção elas
não somam forças, pois isso aconteceu quando uma, de cada vez,
empurrou a pedra. Nesse caso e, na minha opinião, é claro, os dois
formaram apenas dois a tentar. A segunda maneira é as duas em-
purrarem juntas só que em sentidos opostos. A conclusão é que
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elas anularam as forças. E em minha opinião os dois se igualaram a
zero. A terceira maneira é as duas moverem a pedra juntas e no
mesmo sentido. Nesse caso eu acredito que os dois foram mais
que dois. Quando duas pessoas se juntam elas são mais fortes do
que as mesmas duas pessoas usando forças isoladamente. Emy era
o inteiro que faltava a Rêyon.
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Capítulo 20

Dez cavaleiros da guarda da cidade de Courian formavam a
tropa que prendeu o rapaz. A missão deles era capturar grupos de
guerrilheiros formados por cidadãos da cidade de Sórian a qual
foi invadida pela cidade de Courian.

Os familiares de Marlos, assim como milhares de outras
pessoas, viviam em Sórian antes da invasão. Foram obrigados a se
refugiar nas montanhas. Famílias inteiras foram dizimadas porque
resistiram à opressão do Governo de Courian. Os refugiados, por
diversas vezes, tentaram reassumir o controle de Sórian, mas não
conseguiram. Para prevenir novas tentativas de invasão, eram reali-
zadas incursões pelos arredores de Sórian. Quem fosse pego em
condições suspeitas era preso e mandado para a temida prisão de
Sórduran.

Lênur: o chefe da Guarda de Courian, que queria a qualquer
preço o cargo de Chefe de Segurança, prendeu Rêyon sob a acusa-
ção de ser um guerrilheiro.

Antes de entrar na cidade de Courian, Lênur levou Rêyon
para um casebre abandonado para um interrogatório cujo início
continha não apenas uma suspeita, mas uma falsa acusação de crime.

Lênur começou o suposto interrogatório com uma afirmação:
– Você é um guerrilheiro de Sórian, entendeu? Repita o que

eu digo e tudo ficará bem. Você com os seus estavam planejando
a resistência quando eu os vi, entendeu? Vocês se dispersaram dei-
xando uma grande quantidade de pólvora e munições! Repita tudo
isso quando o juiz o interrogar ou eu o mato! Se disser isso terá
uma recompensa depois que eu for promovido. Se não disser, será
sua palavra contra a minha. Você será preso e lá dentro eu acabo
com você! Escolha!

Rêyon estava assustado e repetia desesperadamente:
– Eu não fiz nada! Solte-me, por favor! Há dois dias sofri

muito nas mãos de ladrões. Eles me bateram e me roubaram... Por
favor, solte-me!



111

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

– Calma, amigo! Você só precisa repetir o que eu estou di-
zendo. Depois eu deixo você sair. Eu liberto você! É só repetir o
que eu estou dizendo!

– Não posso! Por favor, solte-me! Eu não sou guerrilheiro!
– Basta! Interrompeu Lênur, e continuou – É sua última

chance. Acho que você não tem muito a escolher! Vou levá-lo para
Courian e se negar o que eu disser, será preso do mesmo jeito e
ainda morrerá em breve!

– Não! Eu tenho ouro! Fique com o ouro e me deixe livre!
Lênur riu debochando dele.
– Qual é o seu nome, rei do ouro?
– Rêyon!
– Vamos Rêyon, tudo vai acabar bem. Eu prometo.
– Eu tenho ouro! Solte-me e eu o entrego a vocês.
– Você tem ouro, mas ele não está aqui, não é?
– É isso mesmo.
– Você vai nos levar até o local do ouro, estou certo?
– Está certo.
– Quando chegarmos lá, em vez de ouro encontramos um

bando de rebeldes ou vagabundos como você prontos para nos
acertar bem na testa, não é?

– Não! Estou falando a verdade!
– A única verdade que quero que você diga é a que eu já

disse há pouco. É só isso que quero que fale. Agora trate de andar
ou eu o arrasto com os cavalos até a cidade!

Pobre rapaz! Quis se desfazer de todo seu rico patrimônio
para se livrar de uma prisão injusta! Pobre Rêyon! Tanto ouro, tanta
riqueza e nada disso bastava para lhe trazer um pouco de paz!

Ao chegar à cidade, Rêyon viu os imensos prédios de até
três andares. Viu pessoas bonitas andando de lá pra cá, daqui pra lá.
Viu lojas de departamentos enfeitadas de luminárias bastante colo-
ridas. Viu o acendedor de lampiões subindo de poste em poste
acendendo as lamparinas que iluminavam aquela rua principal de
Courian. Finalmente ele havia encontrado a cidade dos seus so-
nhos. Conforme ia passando por aquelas ruas ele ia sendo tomado
por uma incrível sensação de reconhecimento daquele lugar. Agar-
rou-se às grades de madeira daquela jaula e, assustado, com voz de
murmúrio, dizia para si mesmo:

– Eu já estive aqui! Eu já andei por aqui com ela!
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Moyá, percebendo a nossa descrença, explicou:
– Isso se refere a um fenômeno no qual há um desprendi-

mento da consciência em relação ao corpo físico durante o sono.
Isso também ajuda a explicar o sonho de Rêyon com Emy.

Eu não quis questionar nada por desconhecer completamente
o assunto.

Na delegacia não houve interrogatório, só o relatório de
Lênur. Ninguém estava lá para reconhecer Rêyon como sendo um
guerrilheiro ou não. Para eles, isso era desnecessário. Tudo estava
preparado. Eles não precisavam de provas.

A notícia da prisão de um dos rebeldes, trazendo consigo
um vasto poder de destruição em armas e munições foi divulgada
por toda a cidade e, em menos de um mês, Lênur, Duran Bários,
juiz da cidade e proprietário de minas de ouro, junto com alguns
cidadãos inescrupulosos ajudaram a julgar e condenar Rêyon a se-
tenta anos de prisão.

Durante o julgamento o rapaz ficou detido em um compar-
timento da delegacia de Courian e ao sair a sentença de prisão ele
foi direto para Sórduran, uma penitenciária em uma pequena ilha
cheia de pedras, e rodeada por tubarões que para ali eram atraídos
pelo forte cheiro de peixe: produto principal da ilha.

Rêyon só pensava que era o fim de tudo. Ainda mais, quan-
do ouvia os relatos de que ninguém nunca saiu vivo de Sórduran.
Só lhe restava uma esperança: a de que Lênur o tirasse dali confor-
me havia prometido uma vez que, no julgamento, Rêyon não con-
firmou a história de Lênur, porém não a negou. Ficou em silêncio
e deixou que a sorte o conduzisse.

Quando soube do resultado do julgamento ele apenas dei-
xou que as lágrimas escorressem e o silêncio se fez profundo. Es-
perou a chegada de Lênur na primeira semana e no primeiro mês.
No segundo mês ele perdeu a esperança e já se comunicava timi-
damente com outros detentos. Fez amigos no primeiro ano de
cadeia e assim pôde suportar as amarguras daquela vida.

Em sua cela, observando pelas grades de uma janela, Rêyon
percebeu o brilho das luas e ficou alguns segundos parado a
contemplá-las, mas elas já não tinham o mesmo mistério, nem o
encanto de outros tempos. Era uma lua qualquer que sempre vinha
acompanhada de outra lua sem graça, sem vida. Essas luas, agora,
significavam o frio da noite naquela cela suja.
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Capítulo 21

Em um daqueles sofridos dias de Sórduran, Rêyon ficou indi-
ferente aos seus companheiros e bastante triste. Eles o interrogaram,
mas somente os mais próximos souberam o que o atormentava.

– Eu sonhei com ela, disse Rêyon.
– Ela quem? Perguntou um deles.
– Emy.
– Quem é Emy?
– Eu não sei quem ela é. Sonho assim desde criança. Temos

uma história que não sabemos como, quando começa, nem de que
forma vai terminar. Ela esteve aqui comigo em sonho. Conversa-
mos por essas grades imundas! Ela não merece isso! Eu a deixei
tão triste! Em algum lugar ela está muito triste!

Os colegas de cela olhavam desconfiados uns para os ou-
tros. Um deles, chamado Peron, confidenciou aos outros:

– Temos um louco entre nós. É preciso ter cuidado.
Peron era um dos vários negros que ali cumpriam pena. Ti-

nha uns trinta e dois anos, um metro e oitenta centímetros de altura
e era bastante forte. Era de semblante fechado, mas não chegava a
exprimir um ar de arrogância. Era respeitado por todos e sempre
proferia a última palavra.

Depois do silêncio que se fez, Peron perguntou:
– Como é que você sonha com alguém que não sabe quem

é por tanto tempo assim? Isso só pode ser coisa da sua cabeça.
Deve ser por causa das grades.

– Não tem nada a ver com as grades.
– Você não está acostumado com essa vida. Ninguém sonha

por tanto tempo com alguém que não conhece.
– Não sei explicar. Ela estava triste. Eu a deixei triste. Falei

de mim e lhe pedi ajuda. Ela chorava e me perguntava como aju-
dar. Eu não conseguia dizer nada.

Rêyon dizia que o sonho acontecia involuntariamente. Não
sonhava com Emy quando queria. Às vezes acordava sabendo que
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havia sonhado, mas não se lembrava de nada. Outras vezes lem-
brava de tudo. Várias vezes ele ensaiou palavras que pretendia dizer
e, no sonho, não dizia nada do queria.

Quando criança, nos sonhos de Rêyon, eles brincavam muito e,
como todas as crianças eles cresceram, viraram adolescentes e se apai-
xonaram. Como todos os apaixonados juraram amor para sempre.

Certa vez, a mãe de Rêyon acordou na madrugada com o
choro dele.

– Mamãe ela caiu! Ela caiu das pedras!
– Acalme-se, filho! Foi só um pesadelo! Vamos dormir!
– Ela se machucou, ela se machucou, mamãe.
– Agora está tudo bem, filho! Ela vai melhorar!
– Ela chorou muito, mamãe, doeu muito!
– Da próxima vez, diga-lhe para não ser tão impulsiva e

tenha mais cuidados com as brincadeiras. Agora, vida minha, va-
mos dormir!

Ela o levou para uma cadeira de balanço, colocou-o no colo
e adormeceram juntos.

A mãe de Rêyon já estava acostumada com as histórias do
filho. Ela não se importava mais. Apenas ouvia as queixas e pacien-
temente o acalentava. Ela até reservara uma joia de família com a
qual Rêyon deveria presentear Emy na primeira oportunidade de
encontro. Nunca, em momento algum, sua mãe tentou convencê-
lo a desistir do sonho.

A cada ano os sonhos ficavam mais esparsos até ficarem
raros. Mas ele falava dela de um jeito que parecia que não havia
tanta distância entre eles e também nutria a crença de que em algum
lugar desse universo ela realmente era constituída de matéria e tinha
a forma sublime, bela e delicada de mulher.

Moyá nos disse que Rêyon lhe contava tudo sobre Emy.
Fazia-lhe descrições sobre seu jeito, detalhes do seu rosto, do seu
corpo e até de uma pequena cicatriz na parte superior da coxa
esquerda causada, segundo ele, pela suposta queda da pedra.

Apesar de não acreditar, Moyá era fascinado pelo sonho de
Rêyon e nos confidenciou que chegou a querer aquela situação para ele:

– Rael, eu desejei amar aquela garota como ele a amava sem
ao menos saber se ela era real em algum lugar. Admirei a persistência
de Rêyon porque, mesmo correndo o risco de passar a vida inteira
amando um sonho, ele não desistia e ainda dizia que só assim era
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possível alimentar o desejo de ser feliz e fazia desse desejo um
motivo a mais para viver.

As manhãs, depois do sonho com Emy, eram sempre dife-
rentes das outras. Moyá dizia que observava isso em Rêyon. Havia
mais alegria e eles se envolviam nessa alegria, isso bastava para tor-
nar aqueles dias muito especiais.

João perguntou se Rêyon não teria se envolvido com outra
garota.

Então, Moyá respondeu:
– Ele namorou outra garota, mas ela jamais substituiu a onírica

Emy. Na verdade, ele namorou as duas e nunca uma soube da
existência da outra.

Apesar de admirar a história do seu amigo, em conversa
com Rêyon, Moyá questionava muito sobre a existência daquela
garota. Mas Rêyon se mantinha irredutível em suas convicções so-
bre Emy e dizia:

– “Moyá, se ela não existisse, também não cresceria! Ficaria
imóvel no tempo! E a roupa que ela usava seria sempre a mesma!”

Isso era a única coisa intrigante. Se Rêyon falava a verdade
sobre o sonho, se ela crescia, então não era um simples sonho. Por
que ela se apresentava sempre diferente? Por que o lugar não mu-
dava muito? Era sempre uma cidade muito bonita com casarões
de até três andares, ruas bem definidas, ou uma praia com inúme-
ros rochedos e bastante areia.

– Ela existe, Moyá, acredite! Dizia Rêyon com esperança de
um dia a encontrar.

Foi esse o maior motivo da aventura de Rêyon: Emy.
Meses antes de sua viagem ele soube da existência de cidades

à beira mar cujas características se assemelhavam às dos sonhos.
Mas, faltava saber onde ficava a beira do mar. Um viajante o infor-
mou que uma vez por semana partia uma caravana com destino à
beira do mar nas proximidades de uma cidadezinha chamada
Medrian. Foi assim que Rêyon começou a se preparar para sua
viagem. Saindo de Zanouan ele chegou a Medrian. Após andar
bastante para reconhecer o lugar, escolheu uma direção por acaso
e seguiu beirando o mar.

Depois que os outros presos ouviram as histórias de Rêyon,
Peron se aproximou do colega e disse:
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– Ela não existe. Você está traumatizado com essa nova situ-
ação. Esqueça isso ou vai ser complicado para você. Sabe o que
acontece com pessoas doentes aqui? Elas são submetidas a intensas
jornadas de pescaria para serem presas fáceis para os tubarões. É
isso que você quer?

– O que você está dizendo, Peron? Não sabe o que se passa
comigo! Estou muito bem de saúde!

– Continue assim e não nos prejudique.
Os companheiros de cela de Rêyon nunca acreditaram nessa

história e até zombaram dele. Depois disso nunca mais ele falou de
Emy. Que pena! Eles perderam a chance de conhecer mais uma
bela história de amor. Um amor que ultrapassa as barreiras do
imaginário. Um amor sem medo, sem causa, sem interesses medí-
ocres. Um amor que foge à percepção de uma mente comum e sã.
Um amor que surgiu naturalmente, precisando apenas da força do
sonho e de uma energia...

– Que energia é essa, Moyá? Perguntei.
– Apesar de usá-la há bastante tempo, meu caro Rael, ainda

não sei o que é nem de onde vem. Só sei que é uma energia quase
incontrolável e que, sem dúvida, deve emanar de algo extraordina-
riamente grande, incomensurável e que ainda está acima da com-
preensão humana: o Supremo Ser.
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Capítulo 22

Na pequena cela em que Rêyon se encontrava havia mais
doze condenados.

Durante o dia eles pescavam ou quebravam pedras expos-
tos ao sol a uma temperatura média de trinta e cinco graus centí-
grados. Todos eles ficavam presos uns aos outros por grossas cor-
rentes de aço. Se alguém tinha um comportamento fora do padrão
de subserviência da cadeia, todos eles pagavam algum tipo de pena.

A pesca era a pena mais leve, porém mais arriscada. Havia
tubarões famintos rodeando a ilha de Sórduran. O menor descui-
do poderia significar a morte.

A comida servida dentro da cadeia era preparada por eles
próprios e a mesma vinha de Courian em um navio. Esse mesmo
navio levava a produção de peixe e pedras da penitenciária.

Eram treze inocentes naquela pequena cela e havia mais vinte e
cinco celas iguais com mais ou menos o mesmo número de presos.

Numa certa noite quente onde a temperatura beirava a fron-
teira do insuportável, Rêyon chegou até o portão da cela e, perce-
bendo que não havia guardas por perto, chamou a atenção de to-
dos com um discurso, a meia voz, que em princípio foi considera-
do imprudente e bastante perigoso:

– Se vocês são inocentes como dizem, não podem aceitar
isso. A partir de hoje eu não aceitarei. Estou aqui injustamente. Eu
também sou inocente.

– Maldito, cale-se ou vão nos matar! Reclamou Peron.
– Quem é que está vivo aqui, Peron? – Perguntou Rêyon e

continuou enfurecido:
– Vocês acham que estamos vivos? Dois anos se passaram e

vivi escravo. Todos os dias dessa minha vida foram de aceitação do
que eles quiseram. Sou um covarde! Tenho medo de morrer e por isso
aceito ser um morto vivo! Acham que eles vão nos deixar sair daqui
algum dia? Se acharem isso, são muito tolos! Vocês lembram de al-
guém que saiu andando pelo portão da frente desta cadeia imunda?
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– E você lembra de alguém que conseguiu de alguma forma
sair daqui, Rêyon? Perguntou um dos companheiros de cela cha-
mado Mérlon.

– Não me lembro de ninguém, Mérlon, respondeu Rêyon.
E, falando baixinho, Mérlon disse:
– Eu me lembro de todos que tentaram e sei que eles erra-

ram em algum detalhe de seus planos. É uma pena que ninguém
sobreviveu para nos dizer onde foi o erro.

– Mérlon, eu sei que não temos elementos negativos nem
positivos de outros planos de fuga, mas...

Mérlon interrompeu dizendo:
– Podemos falar um pouco mais baixo, por favor, Rêyon?
– Desculpem-me. Serei mais cauteloso. Querem ouvir meu

plano?
Um a um, exceto Mérlon, pronunciaram-se contra sem ao

menos saberem em que consistia o tal plano. Rêyon se indignou e
os chamou de covardes. Isso gerou um princípio de confusão, mas
Peron pediu que eles parassem com aquele barulho e, verificando
que não havia guardas para ouvi-los, se aproximou de Rêyon fa-
lando baixinho:

– Por me chamar de covarde eu podia parti-lo ao meio, mas
não vamos brigar, Rêyon. Isso poderá penalizar a todos nós. Além
do mais, você é quem está com a razão. Eu também estou cansado
dessa vida de humilhação. Sinto-me um covarde. Talvez mais do que
você. Preciso recuperar o sangue nas veias. Preciso de um objetivo
para me fazer nascer de novo. Lembro-me que meu pai dizia que
um homem sem objetivos é um homem morto. E, como eu tinha
muito medo de morrer, fui traçando objetivos para minha vida cada
vez mais difíceis de atingir. Quando doente eu dizia para mim mes-
mo que as forças da natureza iam me manter vivo pelo menos até
que eu realizasse os meus objetivos. E assim eu ia me mantendo vivo.
Hoje, eu consigo entender o que ele quis dizer porque é possível estar
morto estando fisicamente vivo. Preso, deixei-me vencer sem resistir.
Eu pareço estar vivo, mas, assim como você disse, meu pai também
diria que estou morto. Um homem não vive sem sua liberdade.

Peron se dirigiu a um canto da cela, sentou-se, abaixou a
cabeça apertando-a entre as mãos e disse:

– Eu preciso contar algo que me tira o sono desde o dia em
que cheguei aqui.
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Ele respirou fundo e continuou:
– Durante a invasão de Sórian eu me juntei a outros compa-

nheiros e organizamos a resistência. Mas, rapidamente fomos mas-
sacrados. Eu vi muitos amigos lutando até a morte, mas eu... Eu
fugi. Fiquei escondido nas montanhas por mais de duas semanas,
mas foi inútil, logo fui capturado. Depois de preso eu menti e
implorei para não morrer. Eu neguei tudo. Eles me fizeram olhar
nos olhos de todos os meus amigos só para me verem negá-los
um por um. Eu vi como meus companheiros me olhavam en-
quanto entravam no patíbulo. Não morri de uma vez naquele dia.
Agora morro um pouco a cada dia. Quando fui condenado à pri-
são perpétua eles disseram que sabiam que eu tinha participado da
resistência à dominação de Courian sobre Sórian. Eles disseram
que a morte dignificava a luta, honrava os ideais e imortalizava os
bravos e, por isso, não iam me matar: a prisão era a pena dos
covardes.

Peron se levantou, andou em direção às grades da cela e
voltou a cabeça em direção a Rêyon dizendo:

– Você está certo, Rêyon. Eu estou morto. Moralmente, es-
tou morto.

Todos ouviram as palavras de Peron e se sentiram iguais a ele.
Aquela prisão estava cheia de exilados de Sórian. Havia tam-

bém alguns presos comuns que nada tinham a ver com a resistência
como Rêyon e outras dezenas de pessoas de Courian.

Mérlon falou lá do fundo da cela:
– Somos tão covardes quanto você Peron. Também estamos

mortos. Também mentimos. Negamos nossos ideais. Mas não deve-
mos sentir culpa de nada. O importante é estar vivos e indignados
com a barbárie de Courian para, assim, criar forças para sair daqui.

Mérlon olhou em volta da cela e viu que todos estavam ca-
bisbaixos e resolveu animá-los:

– Não fiquem com essas caras tristes. Repensem sobre ouvir
o plano de Rêyon. Quem sabe se essa não será nossa última chance?
Deem uma oportunidade a vocês mesmos.

– Vamos fugir, Rêyon! Venha conosco para juntos recon-
quistarmos Sórian! – Disse, entusiasmado, Peron.

– Claro que irei, amigos. Tenho sede de justiça e dois tesou-
ros que há muito me esperam. Trancado aqui não conseguirei nada.

– Dois tesouros? Só conhecemos um, disse Peron.
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– Eu quis dizer, um. Esqueçamos isso e vamos ao que inte-
ressa: o plano.

Rêyon há muito não falava de Emy para os companheiros,
mas nem por isso ela tinha menos importância em sua vida. A esta
altura dos acontecimentos ela já era o maior e principal tesouro.
Achá-lo seria a grande glória.

Naqueles dois anos de cadeia houve uma grande mudança
em Rêyon, não só na parte física, mas nos seus próprios conceitos
de vida e de morte. Fisicamente ele estava mais forte. Mas a mu-
dança mais significativa foi no seu comportamento. Enquanto pes-
soa componente de um grupo ele aprendeu a ser solidário e se
descobriu como ser humano frágil e dependente, mas ao mesmo
tempo forte e invencível quando se une aos outros em prol de
objetivos comuns. Estava traçada a meta, o plano agora seria co-
nhecido por todos, a fuga era iminente.
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Capítulo 23

– O que realmente aconteceu em Sórion, Moyá?
– João, farei um breve comentário sobre isso. Há detalhes

que desconheço e detalhes de pouca importância que não comen-
tarei. Mas tentarei situá-los na questão.

Moyá nos contou que Sórian foi dominada por Courian
depois de uma sangrenta guerra cuja principal causa foi o ouro,
bastante raro nas outras regiões de Dórbriand, escasso em Courian
e bastante extraído em Sórian cujas reservas eram as maiores do
planeta. Houve uma grande luta até que ao final de dois meses
Sórian foi invadida.

Courian e Sórian sempre dominaram o comércio de ouro
da Região. Durante anos essas cidades monopolizaram os preços
até que uma grave crise econômica em Sórian fez com que eles
extraíssem mais ouro do que as cotas de produção convencionadas
pelas duas cidades.

Com a grande produção de ouro de Sórian a oferta ficou
maior do que a procura e o preço do ouro despencou causando
grandes prejuízos ao mercado de Courian. Os grandes investidores
pressionaram o governo de Courian para que o mesmo cortasse
relações com Sórian ou impusesse a todo custo as cotas de produ-
ção, o que levaria a uma situação de forte desemprego nesta cidade.

Depois de várias reuniões, o governo de Sórian resolveu
aceitar novamente a adoção de cotas de produção. Em menos de
dez meses estouraram várias greves em toda a cidade e em dife-
rentes setores que culminou com a deposição da alta cúpula do
governo de Sórian pelos opositores.

O que parecia uma vitória da oposição tornou-se o estopim
de uma grande guerra entre as duas cidades. Acontece que o go-
verno de Courian, a pretexto de fazer uma transição pacífica, quis
indicar os governantes de Sórian, o que foi recusado. Com isso dá-
se o início da guerra.  Courian venceu, destituiu o parlamento
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soriano, depôs o governo e criou um governo provisório. Sórian
passou a ser uma colônia de Courian.

A princípio, o governo de Courian alegou um forte motivo
para a guerra: derrotar a oposição de Sórian e devolver o poder
aos legítimos governantes outrora depostos. Isso não aconteceu
porque os grandes produtores de ouro de Courian, principais
financiadores da guerra, queriam sua parte nos negócios de Sórian
para cobrir seus prejuízos, inclusive aqueles causados pela guerra.

Na condição de colônia, Sórian passou a ser explorada cri-
minosamente. Seus cidadãos foram perseguidos e destes, todos os
negros condenados a escravidão. O Silêncio imperava sobre os
quase cem mil habitantes. A tortura era instrumento de manuten-
ção do poder. Não havia perdão para os opositores. Só havia duas
sentenças a serem prolatadas: morte por enforcamento em praça
pública ou prisão na ilha de Sórduran.

Um fato que chamou bastante atenção, segundo Moyá, é
que após o primeiro mês de batalha era iminente o desfecho da
guerra com a vitória de Courian. As pessoas de Sórion que queri-
am fugir da guerra não encontravam dificuldade porque o que se
queria mesmo eram as minas de ouro de Sórian. Muitas famílias de
negros fugiram para as montanhas distantes e inóspitas de Sórian
onde nenhuma tropa de Courian podia ter acesso. As famílias de
Marlos e Rayla estavam nessa situação. Ocorre que, temendo uma
fuga em massa, os cidadãos de Sórian passaram a ser impedidos
de deixar a cidade.

Os negros que fugiram para as montanhas treinavam forte-
mente com o intuito de formar um grande exército. Todos os
jovens eram treinados e eram exímios arqueiros. Também tinham
habilidades com o manejo de pólvora em bombas artesanais. Um
confronto seria inevitável.

– Senhores, disse Moyá se referindo a mim e a João, após
esse brevíssimo comentário creio que já podemos voltar à Rêyon e
seus amigos em Sórduran.

Nós concordamos prontamente.
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Capítulo 24

Depois daquela noite em que Rêyon assumiu sua revolta,
convencendo seus amigos a fugirem, as noites que se seguiram fo-
ram de preparação do plano de fuga o qual, por ser audacioso,
consumiu longas noites.

Quando tudo estava preparado, eles ouviram o sentinela
gritar:

– Navio à vista!
Era o navio cargueiro que vinha fazer o abastecimento de

alimentos e retornar com peixes e pedras.
Esse navio fazia parte dos planos, ou melhor, era parte fun-

damental. Segundo os planos de Rêyon, bastava que o navio sur-
gisse no horizonte e a rebelião teria início. Tudo teria que estar sob
o controle dos rebeldes no momento em que o navio aportasse.

O plano foi tão bem elaborado e tudo foi tão bem executa-
do que ao aviso de Rêyon foi iniciada a rebelião com a rápida
dominação de toda a guarda de Sórduran composta por apenas
dez soldados. Depois disso, a invasão do navio foi praticamente
sem resistência. Assim, fugiram pela madrugada afora cada vez
mais confiantes na vitória final em território soriano.

Nunca aquilo havia acontecido em Sórduran. O plano foi
tão ousado que jamais passaria pela cabeça da segurança tamanha
petulância. Os guardas de Sórian quase não tinham o que fazer
para impedir uma fuga, pois isso era praticamente impossível dian-
te daquele oceano perigoso que cercava Sórduran. Talvez por isso
tenha havido um relaxamento na segurança, proporcionando aos
rebelados total sucesso na fuga.

Um a um os pavilhões de Sórduran foram sendo tomados.
Ninguém se feriu. Os rebelados prenderam os guardas e levaram
suas fardas, toda a munição e todo mantimento que havia. Os tre-
zentos e sessenta presos restantes também foram libertados.

Quando todos se encontravam no navio, ouviu-se o grito
de Rêyon que vinha com um dos guardas:
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– Esperem por mim!
Eram palavras de Rêyon no momento em que ele trazia

imobilizado um dos guardas.
– Rêyon, você ficou louco, deixe-o! Vamos embora! Gritou

Peron.
– Ele sabe onde fica o paiol em Courian e precisamos de

armas, munição e toda a pólvora que pudermos levar.
– É muito arriscado, Rêyon!
– Não temos outra opção! Precisamos de munição!
Rêyon tinha informações de que apenas três guardas vigia-

vam o paiol em Courian. Concluíram que seria fácil roubar toda a
munição.

Rêyon acabou convencendo Peron e os outros de que era
mais seguro se um dos guardas os guiasse até Courian para que
pudessem roubar armas, munição e pólvora do paiol.

Partiram no barco para Courian e chegaram de madrugada,
depois de vinte e oito horas, sem despertar nenhuma suspeita. Isso
se deveu ao fato de que a única comunicação entre Courian e
Sórduran era aquela embarcação.

Era madrugada quando chegaram à cidade. Roubaram cin-
co cavalos e cinco carroças. Seguindo a orientação do refém, eles
surpreenderam os guardas em Courian e encheram as carroças com
toda a munição que encontraram.

Depois de amarrarem todos os guardas, partiram de barco
para as proximidades de Sórian.

Já era manhã quando Lênur soube do roubo de armas. Pela
quantidade de pólvora e munição roubadas, Lênur sabia que eles
só poderiam estar planejando invadir Sórian.

Peron sabia que viajando de navio chegariam a Sórian de-
pois que a cidade já estivesse preparada para o ataque, por isso
resolveu que se juntariam aos grupos que estavam nas montanhas e
preparariam a invasão com mais cautela. Todos concordaram.

Durante a viagem Peron informou a todos sobre o local
onde eles atracariam e aconselhou a todos os trezentos e sessenta
fugitivos a se unirem aos treze e seguir para um local seguro nas
montanhas:

– Senhores! Não podemos nos dispersar. Precisamos nos
esconder nas montanhas de Sórian até que tudo esteja bem. Te-
nham a certeza de uma coisa: seremos caçados feito cães raivosos.
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Se não nos unirmos, não teremos a menor chance de continuar
vivos e livres.

– Peron, temos que ser justos com esses homens e lhes dizer
o que realmente planejamos. – Disse Rêyon.

– Concordo com você. Dirija-se a todos e os coloque a par
da situação, disse Peron.

Rêyon subiu em alguns caixotes que estavam no convés e
falou a todos:

– Amigos! Muitos de nós fomos injustiçados e mandados
para a prisão. Até hoje não sei por que estive preso e muitos de
vocês também não sabem! Todos os meses morrem homens na-
quela penitenciária. Nossas vidas não valem nada! Estive lá em
Sórduran por vinte e quatro meses e vi nesse tempo mais de tre-
zentas pessoas morrerem. Algumas, morreram nas explosões das
pedras, outras, afogadas enquanto pescavam e a maioria, de maus
tratos. Fatalmente, em menos de cinco anos todos os que aqui es-
tão morreriam. E morreríamos por nada. Hoje vocês estão livres e
vão fazer o que quiserem de sua liberdade. Mas peço que reflitam
sobre o problema de Sórian. Quantas pessoas estão lá, também
presas, entre as muralhas da cidade! Quantos amigos de vocês,
quantos parentes são presos ou mortos todos os dias! Vamos dei-
xar que isso continue? Sei que aqui há pelo menos trezentos e qua-
renta cidadãos de Sórian e eu lhes pergunto o que vão fazer agora?
Vão entrar na cidade pelos esgotos para não serem notados? É
isso que vão fazer? E depois viverão que nem ratos nos porões?
Ou querem entrar pela porta da frente por onde nunca deveriam
ter saído?

– Rêyon, diga a eles como vamos entrar pela frente. Disse
Mérlon.

– Se vocês concordarem, juntaremo-nos ao grupo de Peron
que está nas montanhas. Temos muita pólvora, munição e comida
para todos. Lutaremos contra os invasores. Sei que aqui tem pelo
menos vinte pessoas de Courian que não estão obrigadas a nos
seguir. Mas se vocês quiserem lutar contra essa injustiça, juntem-se a
nós até por que se voltarem a Courian poderão ser punidos com a
pena de morte por traição. Ajudem a invadir Sórian, tomar o po-
der, viver em paz ou morrer sonhando com a liberdade para to-
dos. Quem estiver conosco levante o braço e quem não quiser ir
será liberado para fazer o que quiser!
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Apenas dez entre os cidadãos de Courian não levantaram a
mão e Rêyon agradeceu dizendo:

– Vencer essa guerra significa ter sobrevivido a inúmeras
batalhas. Nós que continuamos agradecemos a ajuda de todos vocês
que não pretendem continuar. Levem suas armas e a comida que
puderem levar e vão em paz.

Peron se aproximou de Rêyon, chamou-o para um local
reservado e lhe falou:

– Você está livre. Vá com eles. Vá buscar seu tesouro, seu
sonho, sua felicidade. Vá procurar a verdade da qual você tanto
nos falou nesses últimos anos.

– Você nunca acreditou no meu tesouro, nem no meu so-
nho. Você...

Ele foi interrompido por Peron.
– Eu nunca acreditei em ninguém porque nunca fui digno de

crédito também. Passei esses últimos meses mentindo. Passei a ver os
outros através da minha sombra achando que todos eram iguais a
mim. Acho que agora estou no caminho certo para construir minha
verdade. Depois vou espalhá-la até o fim da minha vida.

– Que verdade é essa?
– Dignidade da pessoa humana, liberdade, solidariedade e

igualdade. Vá, Rêyon. Você é um forasteiro. Essa briga não é sua.
– Vou ficar, Peron. Do contrário, arrepender-me-ei de não

ter lutado ao lado de alguém tão valoroso quanto você.
– Mas você passou esses anos todos falando de ouro e tan-

tas outras preciosidades e agora que pode ir desfrutar de tudo isso
vem me dizer que vai ficar! Por quê?

– Eu não vejo a hora de pegar meu tesouro. Mas agora é
hora de ir contigo.

– Quer dizer que há algo que importa para você mais do
que o ouro? As palavras que você pronunciou na prisão eram ver-
dadeiras?

– Não sei. Ainda não tenho certeza. Mas algo em mim mu-
dou depois de ter sido preso injustamente... Depois de ter visto
tanta miséria nos olhos desses condenados...

– O que mudou?
– Não sei dizer ao certo, mas eu quero justiça. Acho que é

isso que eu procuro há tanto tempo.
– E quanto a Emy?
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– Ela, infelizmente, é só um sonho, ou vários sonhos. Os
maiores e mais belos sonhos que eu já tive.

– Você daria todo seu tesouro por ela?
– Eu daria minha vida, Peron.
– Então vá atrás dela!
– Se ela estiver em Sórian ou Courian, como vou fazer isso

sem mostrar o rosto a Lênur? E se eu quiser mostrar o rosto,
como farei isso e continuarei vivo e livre sem vocês? Está decidido:
vou com vocês.

Moyá nos disse que Rêyon era mesmo capaz de dar sua vida
pela vida dela. Eu perguntei a ele:

– Que força é essa capaz de fazer alguém dispor de sua
própria vida pela vida de outra pessoa?

Moyá respondeu: Simplesmente, amor.
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Capítulo 25

A viagem no navio durou um dia inteiro. Aportaram em
uma praia deserta a vinte quilômetros de Sórian: era o local mais
próximo de onde se encontrava um grupo de resistência. Peron
conhecia muito bem o local.

A esta altura dos acontecimentos as tropas de Lênur espera-
vam o invasor em Sórian. A cidade estava fortemente guarnecida e
a toda hora mais jovens de Courian eram recrutados para uma
iminente batalha. Mas as horas se passavam, sem nenhum sinal de
guerrilha. Alguns dias também se passaram e Lênur se perguntava
o que estava acontecendo. Isso o deixava numa agonia constante.
Ele estava preparado para uma batalha que não se iniciava nunca.
Isso o deixava cada vez mais angustiado, pois não podia relaxar e
mantinha atentos seus soldados enquanto esperavam.

Impaciente, após quatro semanas Lênur resolveu sair aos
poucos da defesa em que se encontrava para refazer o
patrulhamento nos arredores. Com vistas a recompor a mão de
obra de Sórduran, arbitrariamente ele enviou diversos cidadãos de
Sórian para a prisão. Isso fez aumentar o clima de tensão na popu-
lação Soriana que passou a se comunicar com os rebeldes das
montanhas para uma massiva adesão, inclusive de mulheres e crian-
ças, à revolta.
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Capítulo 26

Rêyon e seus amigos atracaram na praia, descarregaram o
navio por volta da meia-noite e, depois de o levarem para um local
profundo, afundaram-no.

Ao amanhecer, fizeram o primeiro contato com o grupo de
resistência. Peron os liderou indo à frente, depois de deixarem as
armas na praia. No contato, Peron foi interrogado e depois libera-
do para chamar os outros.

– Eles desconfiam de nós – disse Perón – e continuou: te-
mos que seguir as ordens deles a partir de agora. Deixem todas as
armas na praia para que eles as recolham e não façam nenhum
movimento não autorizado por mim.

Depois do recolhimento das armas, da munição e dos man-
timentos eles foram levados para o topo da montanha onde Peron
e Rêyon se reuniram com o líder Zêior.

Acabada a reunião, já entre os seus companheiros, Rêyon
levou uma notícia desagradável para os que não queriam participar
da invasão:

– Senhores, disse ele, a determinação de Zêior é que, por
medida de segurança, ninguém mais poderá deixar essa montanha
antes do dia da invasão. Esse é o preço que pagaremos para a
proteção deles e de todos nós.

– Você disse que estaríamos livres. Você mentiu, Rêyon.
– Não! Entendam, por favor, eu não menti! Nem mesmo

eu ou Peron podemos sair daqui, agora! Mas pensem comigo e
vocês verão que eles têm razão. Vocês sabem que somos procura-
dos. Basta que eles peguem um de nós e colocaremos em risco
todos os que aqui estão. Por favor, aceitem as regras de segurança
deles até que tudo esteja bem!

Todos, exceto dez dos vinte cidadãos de Courian não entende-
ram e não se mostraram dispostos a colaborar. Então Zêior ordenou
que os mesmos, para o bem de todos, fossem mantidos sob vigilância
constante e que no dia da invasão fossem definitivamente libertos.
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Ficou também determinado que os outros dez cidadãos de Courian,
dispostos a colaborar, transitassem pela montanha como os de-
mais, porém, para terem suas vidas preservadas numa eventual cap-
tura pelas forças de Courian, não poderiam participar da invasão.

Dois meses se passaram de intensos trabalhos de prepara-
ção de bombas e todo o plano de invasão. Quando tudo ficou
pronto eles fizeram a última reunião.

– Companheiros, disse Zêior, amanhã será o grande dia.
Cada um de nós sabe exatamente o que fazer. Somos mil duzentos
e cinquenta e dois homens. Eles estão em maior número, isso é
fato, mas, cada um de nós vale por mais de dez deles porque nós
temos um ideal. Enquanto eles defendem Sórian em troca de seus
salários, nós defenderemos por uma causa: a dos nossos pais, fi-
lhos, irmãos e amigos. Somos como as pedras daquele solo. So-
mos parte daquela terra e ela, parte de nós. Fomos criados livres
graças ao sangue de nossos antepassados. Agora somos chamados
por eles para lavar com sangue a nossa honra e proclamar a nossa
liberdade! Companheiros! Se vencermos essa batalha nos encon-
traremos em Sórian, e junto ao povo comemoraremos. Se perder-
mos, os sobreviventes devem fugir cada um em uma direção para
dificultar a captura. Quem for pego, será pego sozinho. Será tortu-
rado para revelar o lugar onde estamos escondidos. Não sofram.
Indiquem este lugar. Quando chegarem aqui não acharão nada.
Apenas dez entre nós sabem onde fica nosso novo esconderijo.
Essas dez pessoas tratarão de nos reunir novamente. Há alguns
dias o novo esconderijo está sendo preparado. Não se preocupem.
Quem sobreviver será encontrado e rapidamente poderá se inte-
grar ao grupo para planejarmos tudo outra vez. Prestem muita
atenção ao sinal de retirada. Serão dois toques de corneta. Um
longo e um breve. Depois do toque não importa onde vocês este-
jam, retirem-se imediatamente. Se não ouvirem o toque entrem na
cidade e depois comemorem a vitória.

No outro dia, conforme o planejado, eles se atiraram sobre
Sórian explodindo e atirando contra todos os guardas. A batalha
durou cinco dias. Aqueles foram dias difíceis de esquecer. Dos dois
lados houve perdas. Mas aqueles dias precisavam ser esquecidos,
pois os rebeldes foram vencidos, embora tenham causado um es-
trago imenso provocando muitas baixas na guarda de Sórian. Eles
calcularam que teriam apoio do povo, o que não aconteceu porque
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o encarregado de fazer esse contato foi preso antes que pudesse
falar. Isso foi suficiente para o trágico desfecho da batalha.

Quando Rêyon dava o sinal de retirada foi surpreendido e
preso junto com Peron e mais dois companheiros.

Não foram registradas baixas significativas da parte de Peron,
mas se não fossem dados os alertas a situação seria outra: tropas de
Courian se preparavam para atacar os invasores por trás e assim,
promover um massacre.

Depois de uma semana, os poucos capturados e enviados
para a prisão de Sórduran foram submetidos à tortura para que
revelassem o local onde eles organizavam a resistência. Lênur, en-
tão chefe da segurança de Courian e Sórian executava pessoalmen-
te as sessões onde eram chamados dois presos por vez.

Um guarda abriu a sela de Rêyon e Peron, colocou algemas,
uma corrente no pescoço dos dois e um capuz escuro para que
eles não vissem quem os interrogaria. Os dois foram levados para
uma sala escura de um porão em Sórduran. De cima da escadaria
eles foram empurrados rolando escada a baixo. No chão da sala,
Peron se esforçou para falar com Rêyon:

– Rêyon, obrigado.
– Por quê?
– Hoje eu me sinto mais vivo do que nunca. Você me deu

vida, amigo. Da última vez que estive preso aqui eu implorei para
que eles não me matassem.

– Eu não devia ter envolvido você nisso de novo. Perdoe-
me por eu ter pensado mais em mim.

– Não é verdade. Você teve sua chance. Eu liberei você dis-
so, lembra? Por que você não foi embora?

Rêyon sorriu e, melancólico, disse:
– Que pena!
– O que você disse?
– Vou morrer tão jovem! Tão rico! De que me vale tanto

ouro, Peron?
A porta se abriu de repente e eles ouviram passos de um

visitante que descia a escada trazendo uma lamparina. Ela foi colo-
cada sobre a mesa, iluminando a sala. Em seguida foram acesos
mais dois lampiões de gás.

– Levantem-se, vagabundos, gritou o visitante empurrando
Rêyon.
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Aquela voz era inconfundível, era a voz de Lênur, pensou
Rêyon. Ele levantou os dois amigos e os empurrou sobre um ban-
co comprido de madeira.

– Vocês devem ter observado que eu não tenho métodos
muito delicados e ainda trago alguns instrumentos que vão ajudar a
melhorar minhas técnicas de fazer com que os heróis falem. Os
dois vão falar ou tenho que começar a forçar isso? Vão dizer onde
estão os revoltosos, quantos são e quais os seus nomes?

Rêyon não se deixou intimidar e com arrogância falou:
– Não vamos falar nada se não tirar nosso capuz. A não ser

que um covarde e mentiroso como você não deseje ver os rostos
de verdadeiros homens. Meu caro Lênur, não tenho belas palavras
para descrevê-lo!

– Então, o herói sabe quem sou!
– Acha que eu esqueceria sua voz? Fui preso injustamente

Lênur. E foi você quem me sentenciou! Você acabou comigo! Sa-
bia que eu nunca tinha me envolvido com guerrilheiros ou coisa
parecida.

– Basta! Cale-se!
Tomado por grande fúria Lênur lhe arrancou o capuz do

rosto.
– Não sei quem é você! Disse Lênur.
– Será que mudei tanto assim? Não mudei. Devo ser mais

um dentre os inúmeros condenados por você.
– Rêyon pare com isso, disse Peron quase murmurando.
– Guardas!
Os guardas atenderam prontamente ao chamado de Lênur

e ele deu ordens para que levassem Peron de volta à cela. Houve
resistência por parte de Perón, mas, ao final, Lênur e Rêyon fica-
ram sozinhos.

– Seu rosto não mudou muito, disse Lênur. Seu corpo ficou
mais robusto. As pedras não lhe fizeram mal. Seu nome é... Como
é mesmo seu nome?

– Tire-me daqui, Lênur! Não Basta o que me fez? Com
medo de morrer eu cumpri com a minha parte. Eu não confirmei,
mas também não neguei nada do que você me acusou. Por que
não cumpriu com a sua parte? Por que não me tirou de lá?

– Você se envolveu demais com o problema dos outros.
Agora todos sabem que você é um dos líderes!
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– Mas você já teve o que queria! Cumpra com a sua palavra,
Lênur! Solte-me e livre também meu amigo!

– Responda minha pergunta e eu pensarei sobre isso.
Rêyon revelou o esconderijo exatamente como Zêior falou.
– Isso eu já sei. É o que todos disseram. Estivemos lá e não

há mais ninguém.
– Então falei a verdade. O que mais posso saber se eu parti de

lá como todos eles? A invasão foi mal planejada e éramos poucos.
Você nos liquidou. O que queria achar agora. Os espíritos deles?

– Eu podia matá-los e tudo acabaria.
– O que o impede Lênur? – Interrompeu Rêyon procuran-

do ver os olhos dele.
– Não vou matar você como estou fazendo com os outros.

Pouparei sua vida e a de seu amigo. Estamos quites quanto a isso.
Não lhe devo mais nada.

– Você me conheceu livre. Sou o que sou hoje porque você
me transformou nisso.

– Basta! Não lhe devo mais nada!
Lênur saiu da sala deixando Rêyon. Depois os guardas o

levaram para uma cela da prisão que ficava no calabouço. Era um
lugar sujo e bastante úmido.

Presos por correntes aos pés, Peron e Rêyon não tinham
como tentar escapar. Sem condição de fugir, só restava a esperança
de que novos grupos armados se formassem e, após se juntarem a
Zêior, tentassem recuperar o domínio de Sórian.

Seis meses depois, ao ver que um carcereiro se aproximava,
Peron se agarrou ao pescoço de Rêyon gritando:

– Diga onde está o ouro!
Os dois travaram violenta luta rolando pelo chão. Peron in-

sistia, queria saber a todo custo onde Rêyon escondera o ouro. O
guarda entrou na cela e os separou a socos e pontapés.

– Ficaram loucos seus palermas! Gritou o carcereiro.
– Eu confiei nesse maldito! Revelei onde está meu tesouro e

ele não quer me dizer onde está o seu! – Esbravejou Peron.
– Eu vou contar quando sairmos daqui! Já lhe disse! Não

insista mais! – Respondeu Rêyon.
– Ninguém vai sair daqui com vida! Que tolice é essa? Da

próxima vez que brigarem serão chicoteados até a morte! – Falou
enfurecido o carcereiro.
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– Eu não posso sair, disse Peron se dirigindo ao carcereiro,
mas você pode. Você pode ir buscar meu tesouro. Posso dar a
metade de tudo, basta você querer.

– Quer que eu acredite que você tem um tesouro?
– O que você perde com isso? – Perguntou Peron. Se eu

não tiver tesouro nenhum é um problema meu. Mas se eu tiver
posso dividi-lo com você. É só negociar comigo.

– Que tesouro é esse que você tem?
– Não é muito. É pouco mais de quinhentos gramas de ouro.
– O que quer em troca? – Perguntou o carcereiro.
– Faz seis meses que não fazemos a barba nem cortamos os

cabelos. Então, queremos tesoura e barbeador. Também queremos
comida digna, uma cela melhor, saídas pela manhã para tomar sol
e tratamento humano pelo resto de nossas vidas, disse Peron.

– Só isso? Onde está o tesouro?
Peron explicou com detalhes o exato local onde o carcereiro

poderia encontrar o ouro. Rêyon tentou intervir na negociação,
mas Peron fez sinal que estava tudo bem. Quando o carcereiro
saiu, Rêyon se virou para o amigo e perguntou:

– Por que não pediu para que ele nos ajudasse a sair daqui?
– Porque isso faz parte da segunda parte do plano.
– Você está louco! Ele nunca vai cumprir com o que vocês

combinaram!
– Você acha que eu não sei disso? Se eu pedisse um copo com

água ele me daria porque isso não lhe custaria nada. Isso é algo possí-
vel. Ele não ficaria em débito comigo! Um copo com água em relação
ao que ele vai receber é desproporcional. Se eu lhe cobrasse o justo
talvez ele me atendesse porque o que vai receber não seria mais do que
o que ele poderia dar agindo honestamente sem se desviar do seu
ofício. Mas, para os padrões de Sórduran, eu lhe pedi o impossível.
Isso me assegura que entre nós haverá um débito e uma desconfiança.

– O plano é seu. Vou torcer para que você esteja certo.
Uma semana depois, quando o carcereiro abria a cela para

entregar a comida, Peron perguntou sobre o acordo e o guarda
respondeu:

– Não tenho acordo com vagabundos!
– É lamentável ouvir isso de você. Já que não há acordo

entre nós, vou procurar outro carcereiro de confiança porque ago-
ra temos um negócio de cinquenta quilos de ouro, disse Peron.
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O carcereiro deu uma gargalhada e falou:
– Você tem cinquenta quilos de ouro! Quer que eu acredite

nisso?
Peron respondeu irritado:
– O que você perde com isso, bandido miserável!
O carcereiro olhou para Peron com vontade de matá-lo,

mas ele não se intimidou e prosseguiu:
– Você já gastou o que roubou de mim?
O carcereiro fechou a cela e saiu sem dar explicações. Duas

horas depois ele voltou com um colega e ambos espancaram os
dois amigos para forçá-los a revelar o esconderijo do ouro. Rêyon
insistiu em dizer que só diria se eles os libertassem.

– Digam onde está e nós soltaremos vocês, disse um deles.
– Você não cumpriu com o primeiro acordo. Como vai

cumprir com esse agora?
– Então, vamos matá-los.
– Não foi você mesmo que disse que ninguém sai daqui vivo?

Que diferença faz nos matar agora ou depois? Mas nunca esqueça de
que somos os prisioneiros mais bem tratados aqui. Somos os únicos
que não trabalham. Vocês já se perguntaram por que isso acontece?
É simples: temos negócios com Lênur, afirmou Rêyon.

– É isso mesmo, matem-nos, pois, além de terem proble-
mas com Lênur, não verão a cor do ouro, Confirmou Peron.

Rêyon se aproximou do carcereiro e disse:
– Temos negócios com seu chefe, não acreditam? Vocês sa-

bem por que Lênur não nos matou, nem nos matará? Só idiotas
como vocês não percebem que temos certa proteção dele. Quais
líderes ainda estão vivos?

– Qual é a prova de que vocês têm mesmo esse ouro que dizem?
– Não mentimos no primeiro acordo, isso não basta? – Dis-

se Rêyon.
– É verdade. Não mentiram. Mas como não podemos tirar

vocês daqui, ou dizem ou ficarão amarrados à parede de braços
abertos.

– Invente outra pena, ladrão, porque essa já estamos acostu-
mados!

– Vamos ver se estão mesmo.
Os dois amigos foram amarrados de braços abertos à pare-

de e, oito horas depois os guardas voltaram. Um deles falou:
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– Vão dizer ou preferem ficar mais uma semana nessa con-
dição?

– Ficaremos assim o resto de nossas vidas, bandidos! Ma-
tem-nos quando quiserem! Mas, vocês jamais verão nosso ouro!
Gritou Peron.

– Veremos mais tarde se vocês aguentam ficar nessa posição.
– No próximo pagamento em ouro que eu fizer a Lênur ele

saberá como vocês nos tratam aqui, disse Perón.
Os guardas saíram. Voltaram meia hora depois.
– Percebemos que vocês são fortes e decididos. Está bem,

tiraremos vocês daqui.
– E como vamos dividir o ouro? Perguntou Peron.
– Quem disse que vamos dividir? Tiraremos vocês daqui e

o ouro será nosso.
– Não, não! Ficaremos com dez quilos e vocês com o resto.

Esse é o nosso acordo. Do contrário, aguardaremos os carcereiros
do próximo turno e tentaremos um negócio melhor. Está certo
assim, perguntou Rêyon.

Os guardas olharam um para o outro e disseram:
– Está combinado. Quando estiver tudo pronto avisaremos

a vocês.
– Está bem, confirmou Peron.
Eles saíram e os dois amigos puderam comentar sobre o

ocorrido:
– Eles aceitaram muito fácil, não acha Rêyon?
– Eles vão nos matar, ou nos trazer de volta para cá assim

que obtiverem o que querem.
– São apenas dois, Rêyon. Arranjaremos um jeito de acabar

com eles.
– Você tem estado otimista demais. Acha mesmo que tere-

mos alguma chance?
– Não sei, amigo. Mas não aguento mais respirar este ar

fétido. Essas paredes frias e úmidas...
– Não acredita que Zêior possa estar planejando um novo

ataque?
– Não espero mais por ele.
– Perdeu a fé?
– Somente a fé em tudo que espero que os outros façam

por mim. A fé em mim mesmo, essa, é inabalável.
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Essas últimas palavras de Peron, ditas por Moyá, me fize-
ram parar para pensar em tudo aquilo em que perdi a fé. Mas foi
perdendo a fé em algumas coisas que aprendi a acreditar em ou-
tras. Foi perdendo a fé nos outros que passei a acreditar mais em
mim. Foi fazendo experiências, crendo e descrendo que hoje com
mais de cem anos descobri minhas verdades.

Isso não quer dizer que não tenho pendências na vida nem
que tenho credenciais suficientes que me possibilitam sucesso nesta
vida. Talvez alguém pense que com mais de cem anos qualquer
pessoa esteja habilitada a viver melhor. Eu penso que talvez com
cento e cinquenta anos o ser humano ainda não esteja realmente
maduro o suficiente para viver melhor. Sabe... ainda tenho muitas
dúvidas a respeito de muitas coisas. Uma delas é sobre o futuro do
homem e, consequentemente, da sociedade. No início de tudo, nos
vilarejos, nos unimos uns aos outros com a finalidade de nos de-
fendermos uns dos outros e das adversidades naturais. Um ho-
mem defendia sua casa e a casa do vizinho e assim todos tinham
paz e segurança.

Mas os povoados foram criando ruas. As ruas foram sepa-
rando os homens e delimitando bairros. Os bairros viraram cida-
des. As cidades viraram países. E como se transformou o homem
envolvido nisso tudo? De tanto se ocupar com uma demanda de
obrigações crescente ele criou o Estado, transferiu suas atribuições
a esse Estado e a partir daí o que acontece com o vizinho não tem
nada a ver com ele, e sim, com o Estado.

Se os problemas do meu vizinho não interessam a mim nem
os meus a ele e o Estado deve resolver tudo, então concluo que o
humano de hoje reinventa a própria ideia de sociedade desvirtuan-
do o conceito primitivo. Estamos reinventando também o concei-
to de distância. Nunca na história da humanidade, nos grandes cen-
tros, os vizinhos estiveram tão distantes. Muitas vezes em busca
dos mesmos objetivos, mas cada um pensando apenas em si mes-
mo. Cada vez mais somos obrigados a competir uns com os ou-
tros e isso é uma das grandes causas de nossa distância. Isolada-
mente caminhamos em busca dos mesmos objetivos: perfeição e
felicidade. Isso me causa outra grande dúvida: sozinhos, é possível
chegar a esses objetivos? É possível chegar a esses objetivos dele-
gando tudo ao Estado? Andamos nas ruas das grandes cidades
como seres invisíveis. Passamos uns pelos outros e não nos vemos.
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Ignoramos uns aos outros e preferimos nos guiar por placas. Pla-
cas que dizem: pare, siga, vire à esquerda ou à direita, portarias,
decretos, leis e regulamentos que nos dizem o tempo todo como
devemos agir. Assim, o próprio conceito de liberdade toma outra
conotação e torna-se relativa. Não somos totalmente, mas relativa-
mente livres. Em troca de uma suposta segurança, da ilusão de
uma justiça para todos e da esperança de que o Estado nos garanta
soluções para uma convivência harmônica cedemos muito da nos-
sa liberdade. Se me perguntassem que soluções eu poderia apre-
sentar, do alto dos meus mais de cem anos, eu certamente respon-
deria que não sei. Mas acredito que não tenho mais dúvidas de que
abrir mão da liberdade para fazer parte de uma sociedade desi-
gual, discriminatória, impositiva e restritiva é algo que transforma
o ser humano em uma bomba.
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Capítulo 27

No dia da fuga, Rêyon e Peron foram colocados amarrados
dentro de uma caixa que geralmente era usada para carregamento
de peixes secos. A caixa embarcou em um navio para Courian
com os dois carcereiros que se diziam convocados para ajudar na
missão de escolta desse mesmo navio.

Quase vinte e oito horas depois desembarcaram em Courian
e a caixa foi colocada em uma carroça puxada por dois cavalos.
Os dois cúmplices a conduziam quando, nas proximidades da Vila
Souron, encontraram Lênur voltando de lá a cavalo com cinco
guardas. Cumprimentaram-se com gestos simples e rápidos e em
seguida continuaram seus destinos.

Os carcereiros estavam tensos, temerosos de que Lênur des-
confiasse de alguma coisa, mas seguiram em frente sem olhar para trás.

Lênur realmente desconfiou dos dois carcereiros porque eles
vestiam o uniforme característico da penitenciária de Sórduran. E
fora da prisão não era comum o uso de tais uniformes. Ele parou,
olhou para trás e decidiu verificar o que estava acontecendo.

Sem que os guardas desconfiassem, Lênur deu ordens para
que quatro dos cinco guardas seguissem para Courian e um deles,
de sua confiança, o acompanhasse de volta a Vila Souron.

Eles seguiram a carroça a distância, passaram pela Vila e, três
quilômetros depois, por trás de uma enorme pedra, Lênur e o
guarda puderam ver os carcereiros tirarem dois homens, que esta-
vam amarrados, de dentro de uma das caixas de peixes.

Rêyon e Peron foram colocados, ainda com as mãos amarra-
das, à frente dos cavalos para que levassem os carcereiros até o ouro.

Depois de muito andar, eles viram a pedra com formato de
mão fechada, mas Rêyon apontou outro local. Andaram mais al-
guns metros e Rêyon disse:

– É aqui. Podem abaixar as armas e nos desamarrar, afinal,
somos parceiros nisso, não é?
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– Alguém tem que cavar o local. – Argumentou um dos
carcereiros.

– Você tem que nos soltar! Disse Rêyon.
– Quem dá as ordens aqui somos nós.
Um dos carcereiros se dirigiu a Peron e falou:
– Só você será desamarrado. Se não encontrar nada os dois

não voltarão vivos para Sórduran.
– Soltem-nos! Esbravejou Rêyon.
Rêyon levou alguns chutes e socos; caiu, e no chão foi dura-

mente espancado.
Amarrado, Peron não podia fazer nada; olhou para o amigo e

o sangue lhe fugiu do rosto. Encheu-se de ódio e esperou ser desa-
marrado. Ao sentir suas mãos livres, esperou o primeiro descuido de
um dos carcereiros, jogou-o ao chão e, em luta corporal, tomou-lhe a
arma para em seguida atingi-lo mortalmente. Ainda no chão, Peron
foi atingido por um tiro disparado pelo outro carcereiro.

Rêyon, amarrado, levantou-se para tentar ajudar o amigo,
mas foi atingido por um tiro.

Lênur e o guarda, que observavam tudo atrás de uma pedra,
correram em direção ao carcereiro que com a arma mirava Rêyon.

Na iminência de fazer o disparo ouviu a voz de Lênur:
– Largue essa arma!
O carcereiro se virou rapidamente e disparou atingindo em

cheio o guarda que acompanhava Lênur. Este se atirou ao chão
descarregando sua arma no atirador. Alguns tiros acertaram o car-
cereiro que caiu ao lado de Rêyon. Lênur se aproximou devagar e
examinou os corpos ao chão. Rêyon abriu os olhos e viu Lênur
mirando-o com sua arma.

– Vai disparar isso em mim, Lênur?
– Quem é você, maldito?
– Estou irreconhecível, não é? Não pude cortar os cabelos...

nem tirar a barba. Lá em Sórduran... você... nos faz parecer bichos.
Não vai precisar me matar... estou morrendo...

– Seu nome! Qual é o seu nome e o que estava fazendo aqui
fora da prisão com esses carcereiros?

– Fui preso... injustamente. E... foi você... quem me senten-
ciou! Você... acabou comigo!

– Você de novo? Já devia estar morto! O que estava fazen-
do aqui?
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– Salve meu amigo Peron!
– Levante-se e suba na carroça antes que eu me arrependa e

acabe de uma vez com isso! No caminho para Sórduran você vai
me contar o que estava tramando ou vou continuar aquele interro-
gatório que não terminei!

– Não consigo me levantar, seu estúpido! Não vê que estou
amarrado e sangrando?

– Não sei por que perco tempo com você! Ah! Por que não
o mato de uma vez? Vire-se logo, vou olhar seu ferimento!

– Solte minhas mãos!
– Farei isso quando chegarmos a Sórduran.
Lênur verificou o ferimento e estancou o sangue com uns

pedaços de tecido da roupa dos carcereiros.
– Você foi atingido no ombro, mas a bala saiu. Para minha

desgraça você não vai morrer muito fácil. Por que você sempre
aparece no meu caminho?

Lênur levantou Rêyon bruscamente e o jogou em cima da
carroça sem se importar com seus ferimentos, verificou os corpos
dos outros e, acreditando que Peron também estava morto, aban-
donou o corpo dele e dos demais ali mesmo. Em seguida se diri-
giu a Rêyon dizendo:

– Seu amigo não resistiu.
– Solte... minhas mãos. Preciso vê-lo.
– Não vou fazer isso. Acha que vou levá-lo com as mãos

livres? Você é um fugitivo e não meu convidado.
– Lênur... traga-o comigo, por favor!
– Um cadáver não pode servir de mais nada. Mandarei al-

guns soldados enterrarem os corpos.
– Olha para você! A que espécie de animal você pertence?

Como pode ser... tão frio assim?
– Eu podia matá-lo e tudo se resolveria facilmente, portan-

to, cale-se e não me irrite mais!
– Se me levar de volta... para aquela pocilga... farei com que

você nunca mais... me esqueça!
– Se isso deixa você feliz, saiba que eu nunca o esqueci.
Lênur partiu em seu cavalo em direção a Courian puxando

a carroça onde estava Rêyon. Do porto de Courian eles embarca-
riam para Sórduran.
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No caminho, Lênur insistiu em saber o que Rêyon e Peron
estavam fazendo ali.

– Você vai me contar o que aconteceu?
– Tenho escolha?
– Não vou forçá-lo a dizer mais nada. O mais importante

foi feito, recuperei um prisioneiro e dois traidores foram mortos
juntamente com outro perigoso prisioneiro. Quer saber, não me
importo com você.

– Fizemos um trato... com os carcereiros. Se nos tirassem de
Sórduran... pagaríamos em ouro.

– Por que não pagaram?
– Eles não queriam nos soltar. Só... queriam ouro.
– Examinei tudo e não vi ouro.
– É. Não havia ouro conosco.
– Então queriam morrer ou, quem sabe, encontrar Zêior

para libertá-los, não é mesmo?
– Eu nunca perco a esperança.
– Ele voltará, disse Lênur, Zêior não vai desistir. Enquanto

não entrar pela porta da frente em Sórian ele não descansará.
– Você não vai... deixá-lo... entrar, não é?
– Vou tentar impedi-lo. Sou pago para detê-lo.
– Você já se perguntou... por que vai tentar impedi-lo... de

entrar em sua própria casa?
– Não. Prefiro não pensar nisso.
– Se ele não entrar... seu filho entrará. Se seu filho não en-

trar... seu neto entrará. Se seu neto não entrar...
– Você não deve ser daqui, não é? De onde você é?
– Depois de tudo... que me fez... parecemos dois amigos...

conversando. Você é louco. Mata pessoas como se fossem... insetos.
– Vejo que você mudou. Não é mais aquele rapaz assustado.

Está destemido, audacioso e também perigoso. Fugiu duas vezes de
Sórduran onde ninguém nunca conseguiu. Isso não é bom para mi-
nha reputação a frente da segurança de Courian. Mas reconheço que
você tem seu valor. É uma pena que estamos em lados opostos.

– Nunca esqueça... que foi você... que me colocou do outro
lado.

– É verdade. Não lhe dei escolha. Você conhece os dois lados.
Se eu desse a oportunidade de escolha você escolheria meu lado?

– Você... está do lado... errado.
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– Eu sempre soube disso. Admito que estamos errados, mas
isso não muda nada.

– Você admite? Você... não está doente?
– Não sou tão canalha quanto você pensa que sou.
Depois de alguns minutos de silêncio Lênur disse:
– A história que você contou falta alguma coisa.
– Você tem razão. Vai... usar algum método... para me fazer

falar?
– Você vai aguentar?
– Tentarei.
– Chega de conversa. Você mal pode respirar. Além disso,

não somos amigos.
– Foi você que... escolheu isso.
Ao chegarem próximo à vila Souron, Lênur se lembrou da

primeira vez que viu Rêyon e parou no exato local em que o pren-
deu pela primeira vez. Em seguida falou:

– Se eu levar você para Sórduran é possível que tente fugir
de novo. Se eu o deixar livre, logo o verei atrás de mim. Se o
matar, tudo acaba aqui. Cometi um erro e para corrigir esse erro
vou cometer outro. Desça aqui! Desisti de prendê-lo! De agora em
diante não lhe devo mais nada, nem você a mim. Vá! Você está
livre! Esqueça que já me viu alguma vez.

Lênur cortou as cordas que prendiam os punhos de Rêyon e
falou:

– Siga seu caminho.
Rêyon estava tão ferido e exausto que não havia perigo em

soltá-lo, apesar de ser um rapaz forte com quase o dobro do peso
de Lênur.
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Capítulo 28

A história estava interessante. Eu e João estávamos
concentradíssimos quando Moyá nos interrompeu dizendo que já
estava na hora de nos contar um pouco sobre Rêyon:

– Deixe-me ver por onde devo começar, disse ele, e continuou:
– Rêyon e eu somos habitantes das terras do sol de um pla-

neta muito distante daqui da Terra chamado Dórbriand, isso vocês
já sabem. Cada dia em Dórbriand tem a duração de oito dias
terrenos e a história que estou contando teve início quando tínha-
mos de dezesseis para dezessete anos, há mais ou menos vinte e
cinco anos do meu planeta, logo...

Eu o interrompi:
– Logo, há mais ou menos duzentos anos aqui na Terra, o

que significa que você tem mais de trezentos anos terrenos.
– Sinto-me muito jovem. Quero viver, pelo menos, mais

quarenta e cinco anos de Dórbriand.
– Ou seja, mais ou menos trezentos e sessenta anos terrenos.

Isso não é nada espantoso, não é, Moyá?
– Nada de extraordinário para um humano em Dórbriand,

caríssimo Rael.
Eu olhei para meu amigo João e perguntei se ele estava ou-

vindo aquilo.
– Ouvi perfeitamente, Rael.
– E você acha isso natural? Você não faz nem cara de espan-

to? Perguntei indignado, e ele respondeu:
– Já ouvi coisa pior, Rael. Para ser sincero, eu acho que isso

é apenas mais uma bela história. Você mesmo já me contou coisa
parecida.

Eu me senti ofendido com o comentário de João e falei:
– Pois fiquem vocês sabendo que eu sou um contador de

histórias e não um... um...
– Um “Criador de Histórias”, “Inventor de Causos”, “Men-

tiroso” entre outros impropérios, completou Moyá.



145

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

Fiz cara de desânimo e disse:
– Isso mesmo! Como é que eu vou contar essa história sem

ser rechaçado mais uma vez?
Moyá tentou me consolar:
– Desculpe-me, Rael. Não quero causar mais transtornos na

sua vida. Eu sou apenas um contador de histórias e não tenho a pre-
tensão de fazer com que acreditem em tudo que digo. Só me interessa
saber se você quer ou não continuar ouvindo minha história.

– E se eu disser que não pretendo mais ouvir?
– Tentarei de todas as formas persuadi-lo a ouvir porque

um verdadeiro Contador de Histórias não conta, nem ouve nada
pela metade.

– Eu sei disso, por isso vou fingir que acredito que você é
um ser de outro planeta. Mas, se um dia eu contar essa história para
alguém, vou dizer que não me responsabilizo pelo seu conteúdo e
João será minha testemunha.

– Fique tranquilo, Rael. Certamente eu estarei ao seu lado
para confirmar tudo. Agora deixe o moço continuar, por favor.

– Moço? Como ele pode ser moço se tem mais de trezentos
anos, João?

– Pois fique você sabendo que com meus quase trezentos e
trinta e seis anos estou melhor do que você.

João pôs-se a rir confirmando o que Moyá estava dizendo.
Mas eu estava muito curioso e não queria perder tempo com as
provocações daqueles dois, então falei:

– Não percamos tempo, Moyá, continue logo essa história.
– Onde foi mesmo que eu parei?
João interveio e o auxiliou dizendo:
– Você e Rêyon são habitantes de Dórbriand. Mas não deví-

amos parar para dormir?
Moyá confirmou:
– Você tem razão, João.
Desde aquele dia fiquei atento a cada detalhe daquela histó-

ria. Não me importei mais em saber se aquilo era verídico. Eu só
queria ouvir.

Naquela noite eu fui dormir mais tarde. Fiquei no convés
enquanto pude ser acariciado por uma suave brisa. Lembro que
olhei para as estrelas e as vi brilhando. Deitado, por algumas horas,
fiquei imaginando como seria voar por esse universo. Pensei em
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perguntar isso a Moyá, mas naquela noite não tive coragem. Fazer
essa pergunta seria admitir que eu acreditava que ele vinha do espa-
ço. Isso era um absurdo. Não seria pelo fato de ele passar quatro
dias sumido e, depois, quando estivesse conosco, passar quatro
dias sem comer, beber, dormir ou ir ao banheiro que eu ia acredi-
tar naquela história maluca. Mas algo estava fazendo sentido: ele
disse que um dia de Dórbriand era o mesmo que oito dias na terra,
logo, os quatro dias conosco seria o equivalente à escuridão da
noite de Dórbriand. Os quatro dias restantes seriam o clarão do
dia dele no seu planeta e, por isso ele não estava conosco. Estava lá
em Dórbriand. Então quando anoitece lá ele vem para a terra. Mas
ele não dorme nunca? Que conclusão absurda!

Deixei de lado esse pensamento e continuei a observar as
estrelas enquanto esperava o sono chegar.

Particularmente, acredito em vida fora da terra, mas eu es-
perava mais de um ser extraterreno. Talvez se Moyá levitasse ou
tivesse a pele verde eu estaria convencido, mas ele era humano igual
a mim. Não, leitor! Ele não era de outro planeta. Pelo menos até
aquele momento não me havia convencido. Eu Já tinha fama de
mentiroso e criador de histórias e não queria que ela aumentasse. Se
você quiser acreditar, tudo bem, não faz mal. Mas nunca diga que
eu, Rael, “O Contador de Histórias”, afirmei ter feito contato com
qualquer ser habitante de terras não compreendidas entre os polos
Norte e Sul da Terra, exceto aquele acontecido na Serra do cigano,
em Serra Talhada.
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Capítulo 29

Quando eu e João acordamos, Moyá já não estava conosco.
Isso nos deixou mais tristes pelo fato de ele não ter nos avisado.
Naquela manhã sentimos a falta dele como não tínhamos sentido
em todas as vezes que ele havia nos deixado para, como sempre,
passar quatro dias ausente.

Fiquei mais apreensivo quando João falou:
– Dessa vez ele não esperou que o levássemos até a margem

do rio, Rael.
– Você fez ótima observação, João. Por que ele não esperou

que acordássemos? Será que ele volta?
– Ele mesmo falou que um verdadeiro contador de históri-

as não conta nem ouve nada pela metade.
– É verdade. Ele vai voltar. Mas temos de nos acostumar

com a ideia de que um dia ele irá embora para sempre.
Ficamos pensativos.
O fato é que estávamos preocupados. De onde ancoramos

o barco até a margem do rio era um pouco longe. Moyá teria que
nadar bastante. Por que ele não nos pediu que o deixássemos na
beira do rio como sempre fazia?

Depois de alguns minutos pensando, João me perguntou:
– Você acha que ele é normal, Rael?
E eu respondi:
– É... Acho que ele é normal. Um pouco...
Como eu demorei a completar a frase, ele concluiu.
– Diferente. Acho que ele é diferente, Rael.
– É... Eu também diria que ele é diferente de nós.
– Esse rio é perigoso para quem não sabe nadar, não é, Rael?
– É. Para quem não sabe nadar é bastante perigoso.
– Moyá nos disse que não sabia nadar.
– É verdade. Ele não sabe mesmo.
– Você não acredita que ele pulou, não é?
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Fiquei preocupado e não parava de olhar as águas para ver
se descobria algo. Então respondi:

– Eu? Claro que não acredito! Ele... Eu acho que ele não
pulou.

Fiquei olhando ao redor do barco procurando nosso ami-
go. Mas eu tinha muito medo de encontrá-lo, pois, certamente não
estaria vivo.

– Então, ele usou asas, disse João.
– Ele voou... ele tem que ter voado, João. Se não fez isso,

jamais o encontraremos.
– Não posso acreditar que ele voou numa nave espacial para

seu planeta e daqui a quatro dias ele voltará no próximo voo com
destino à Terra.

– Também não devo acreditar. Isso não faz sentido algum!
Mas ele não pularia nesse rio! A correnteza está muito forte!

– Que sujeito estranho, Rael!
– Vamos a Petrolina, João. Chegando lá, informamos à po-

lícia sobre o desaparecimento dele.
– Você vai dizer também que ele mora num planeta chama-

do Dórbriand? Que ele não come nada, nem bebe ao menos água?
Vai dizer que ele não dorme? Que é um contador de histórias
interplanetário e que se inspira em duas luas? Vai dizer que ele tem
mais de trezentos anos?

Quando João terminou de falar eu quase morri de medo de
passar outra vez por aquele constrangimento de Serra Talhada.
Voltamos calados para Petrolina e nos dias que se seguiram não
tocamos naquele assunto.

Não sei em que o João pensava nem procurei saber, mas eu
só pensava em entender aquela história. Dormi todas aquelas qua-
tro noites numa rede armada no convés onde eu podia ver as
estrelas e aguardar a volta dele. Foi uma espera angustiante. A in-
certeza se fez presente em mim e eu, temeroso pela perda do ami-
go, mergulhei em tristeza. Ainda era cedo na minha vida, mas na-
quela época eu já havia perdido a maior parte dos amigos e os
poucos que restaram estavam distantes, em Triunfo. Perto de mim
só restou João, que era mais solitário ainda do que eu.

Bom, amigo leitor, não sei bem o que houve naqueles dias,
mas meu relógio do tempo estava lento e, com tamanha preguiça,
eu via as águas caudalosas daquele rio apenas bailarem suavemente
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na calmaria dos ventos que, de vez em quando, faziam serpentear o
capim verde das margens do “Velho Chico”.

Paciência. Só a paciência me fazia entender que era preciso
esperar.
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Capítulo 30

Quatro dias após o sumiço, Moyá apareceu, pela manhã, na
beira do rio. Ele acenava bastante. Foi João que o viu primeiro, e
quando ele me contou meu coração pulou de alegria. Foi como
receber a notícia da volta de um irmão que acreditávamos estar
morto. A pesar de feliz eu fiz uma cara de aborrecido e reclamei a
João sobre a irresponsabilidade de Moyá:

– Ele não devia ter feito isso conosco, João. Isso é coisa que
se faça?

Rapidamente nos dirigimos até ele.
Ao chegarmos à margem ele percebeu que não gostamos do

jeito com que nos deixou e nos pediu desculpas por ter saído no
meio da noite, sem avisar, e prometeu nos contar tudo a seu respeito.

– Por favor, apresse-se em nos contar, solicitou João. Em
seguida falei:

– Você nos deixou preocupados, Moyá.
– Desculpem-me!
Quando ancorei o barco eu exigi mais transparência e me-

nos segredos. Apelei para compreensão dele e falei que precisaría-
mos nos conhecer melhor:

– Moyá, já contei tudo sobre nós, mas não sabemos nada
sobre você, onde mora nem o que faz! Você tem um comporta-
mento estranho! O que é você? Tratando-se de necessidades fisio-
lógicas, seu comportamento é totalmente diferente de qualquer ser
humano. Como alguém pode viver sem comer e sem dormir?
Esse não é o modo de vida de uma pessoa normal.

– Desculpem, amigos. Quanto à partida inesperada, eu não pude
evitar. Eu... Eu não sei como começar a falar sem lhes causar espanto...
O fato é que... Vocês estão mesmo preparados para me conhecer?

– Sim, estamos, respondeu João.
– Bom... Então saibam que neste momento meu corpo ma-

terial está em outro lugar. Aqui, eu sou apenas energia. Estou dor-
mindo em Dórbriand por quatro dias terrestres. Quando estou prestes
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a acordar lá, tenho de voltar daqui rapidamente e juntar minha cons-
ciência a minha matéria. É só isso. Essa é a resposta para meus estra-
nhos hábitos. Aqui na terra, está a minha consciência. Não tenho
fome, nem sede porque estou dormindo. Isso aqui é meu sonho!

– É só isso?
– Exatamente, Rael.
– Não acredito!
– Não posso negar que você tem razão. É difícil acreditar

naquilo que está além dos seus conhecimentos. Mas não deixe que
isso atrapalhe essa nossa interação. Façamos o seguinte: eu farei um
grande esforço para me identificar e fazer com que vocês me en-
tendam. Também vou avisá-los sempre que eu precisar voltar a
Dórbriand e vocês farão um esforço para aceitar o que digo.

– Posso tocar em você, perguntei.
– Claro! – Respondeu ele prontamente.
Após o toque eu falei:
– Não sinto diferença entre você e João.
– Não percebe que está me pedindo para mentir? Você me

pede respostas prontas que não se atritem com tudo aquilo que
você aprendeu aqui na Terra. As respostas que você quer ouvir eu
não as tenho. Sinto muito, Rael. Ou você acredita no que digo ou
viverá para sempre com essa dúvida.

– Eu só queria entender isso!
– Entender uma coisa que nem mesmo eu entendo? Esque-

ça isso e pare com essa busca pela verdade alheia, pois isso pode
levar você à loucura. Eu não vou tentar convencê-los de nada.
Você gostaria que eu me preocupasse em provar que estou falando
a verdade e tentasse convencê-lo de alguma coisa. Desculpe se o
decepciono. Não vou fingir isso porque não sinto que seja impor-
tante ou traga alguma benesse para nós. Para mim, basta mostrar o
que aparento ser. Eu tento... Tento agir como vocês... Tento me
comportar do jeito com que vocês se comportam para eu ficar
mais parecido ainda com vocês e, assim, ter uma convivência me-
lhor e mais discreta possível. O que realmente sou, e tenho certeza
que sou diferente de vocês em alguns aspectos, é algo que não
esconderei, mas também não me esforçarei para demonstrar isso,
para convencê-los, uma vez que julgo não ser isso algo importante
para a nossa interação. Não gostaria de parar de contar a história,
mas não posso obrigá-los a ouvir.
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Moyá suspirou e em seguida disse:
– Desculpem pelo meu desabafo.
– Não é você o problema. Eu sou o problema. Graças a sua

compreensão eu estou aprendendo a aceitar versões de vidas dife-
rentes da minha, coisa que não consegui das pessoas com as quais
convivi. Eu é que devo pedir desculpas. Continue, por favor.
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Capítulo 31

Moyá e Rêyon nasceram no planeta Dórbriand e essa histó-
ria se passou a mais de duzentos anos terrestres. Naquela época,
Dórbriand era bastante parecido com a Terra do final do século
XIX. A maioria da população ainda vivia na zona rural.

Dórbriand, dizia Moyá, é dez vezes maior que a terra e a
população é cem vezes menor.

Como eu fiz exageradamente um gesto de admiração, reve-
lando certo cinismo, Moyá me repreendeu dizendo:

– Eu não quero que você acredite ou deixe de acreditar no que
eu digo. Como eu já falei, um Contador de Histórias é só um Conta-
dor de Histórias e não um oráculo. Faça seu julgamento depois.

Moyá continuou aquela estranha história dizendo que a cidade
onde Rêyon morava chamava-se Doan e no inverno, Rêyon com
seu pai fixavam residência em Zanouan, lugar onde morava Moyá.
Essa mudança da sede dos negócios se dava temporariamente, pois
era a época de acompanhar de perto as fazendas de gado.

Lamentavelmente, a mãe de Rêyon já havia falecido. Isso
aconteceu quando ele tinha uns quinze anos. Ela morreu bastante
jovem, com trinta e dois anos.

Moyá fez questão de deixar claro uma coisa dizendo:
– Devo salientar, Rael, que essa história é atemporal. Para

mim, não importa se ela ocorreu há cinco ou quinhentos anos por-
que ela fala de coisas que podem acontecer em qualquer época. O
espaço geográfico também não é importante. Se aconteceu em
Dórbriand, Plutão, Saturno, na Terra ou em qualquer outro lugar,
isso não importa. O mais importante é a lição que se pode tirar de
uma história que entrou na minha história sem pedir licença, mu-
dando minha vida para sempre. Neste momento eu conto isso
para vocês, meus amigos, como quem valsa suavemente nos bra-
ços de quem ama. Eu conto baixinho como quem murmura, e
pacientemente como quem rege uma sinfonia. Eu conto, pode ter
certeza disso, sentindo cada palavra, cada sílaba e ao mesmo tem-
po ouvindo cada fonema.
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Ele nos disse que Zanouan era um povoado rico, pacato e lá
havia um administrador chamado Périezon, homem rude que me-
tia medo na garotada. Ele era alto, gordo, usava longo bigode e
barba branca. Parecia estar sempre de mau humor, sobretudo, quan-
do Rêyon se aproximava de sua filha: Donna.

Nesse momento da história, Moyá fez uma breve pausa,
fechou os olhos e, como se estivesse imaginando uma bela cena,
exprimiu sua satisfação com um suspiro e estas palavras:

– Ah! Como ela tinha um sorriso lindo! Havia um brilho
naqueles olhinhos negros! E a pele morena do seu rosto... O baila-
do do caminhar... A força da juventude, a determinação, a cora-
gem, a ternura, a meiguice... Chega, meus amigos, não posso dizer
mais nada!

Eu não podia ficar quieto e vê-lo esconder detalhes daquela
história que parecia interessante e, como quem ordena, falei:

– Um contador de histórias não omite nada. Conte tudo,
Moyá.

– É difícil descrever a beleza de Donna sem...
Ele fez uma pausa e sua expressão facial nos transmitiu a

imagem de um homem indignado. Depois, resignado, falou:
– Tudo bem. Reconheço que tenho que descrevê-la. Eu pre-

ciso compartilhar com vocês, que, neste exato momento, são meus
fiéis ouvintes.

Moyá apenas tentava não deixar claro que se apaixonou por
Donna antes de Rêyon.

Naquela época, Donna tinha dezesseis anos e, como qual-
quer garota de qualquer lugar do universo, ela desabrochava para
vida e, principalmente, para o amor. Ela tinha uma beleza de ares e
faces angelicais, mas as formas exuberantes de seu corpo inspira-
vam desejos ardentes até nos homens mais experientes nas aventu-
ras do amor. Ela nem conhecia ainda a arte da sedução, mas, por
ser um anjo, seduzia Moyá que ainda era puro, e a todos os homens
pelo simples fato de ser a mais bela fêmea daquele povoado.

A primeira vez que Moyá a viu foi numa confraternização
de final de ano em Zanouan. Ela estava divina. Era morena, alta,
apertada em um vestido que marcava todas as suas curvas. Ele
tinha um decote que ia da exuberância dos fartos seios aos ombros
bem delineados, firmes, imponentes. Ela sabia que era alvo dos
olhares, da cobiça dos homens e da inveja das mulheres, mas isso
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não a fazia tripudiar de ninguém, ao contrário, disfarçava, fingia
que não era com ela.

Era um metro e setenta de pura formosura. Sua pele more-
na não tinha nenhuma marca do tempo nem de qualquer sofrimen-
to. O tempo, grande senhor, jamais ousou tocá-la. Ficava apenas
de longe com ciúme do sol e do vento.

Ela tinha pele macia, lábios carnudos e nariz pequeno e reto.
Olhos negros, grandes e cabelos esvoaçantes, longos, pretos que
repousavam nos ombros largos e escorriam pelas costas. Ela era
perfeita!

– É ela! Dizia a voz que vinha por trás de Moyá naquele dia
festivo.

Era a voz de Rêyon. Ele repetiu algumas vezes a mesma
frase até que Moyá despertou e perguntou:

– Ela quem?
– A garota dos meus sonhos, disse Rêyon!
– Que sonho, que nada!
– Emy! Aquela é Emy, Moyá!
– Você sonha demais, meu amigo! Aquela ali não é sonho. É

real. É linda!
– Vou falar com ela, disse Rêyon!
– Está louco! Não vá!
– Quero ver seus olhinhos quando virem os meus.
Rêyon seguia os passos de Donna procurando ser visto por

ela, mas era difícil. Seu pai, o Sr. Périezon, não a deixava sozinha
um minuto. Ele seguia de braços dados com ela desfilando orgu-
lhoso por entre as pessoas para ser notado, cumprimentado e lem-
brado nas futuras eleições.

Num raro momento, Donna se dirigiu sozinha a uma mesa
onde havia uma jarra cheia de ponche. Quando ela pegou a concha
para se servir, viu que outra mão também tinha a mesma intenção.

– Sirva-se à vontade, disse Rêyon.
Ela agradeceu a gentileza.
Moyá nos disse que Rêyon sabia que ela não era Emy e o

enganou para que ele não se aproximasse. “Não queria que eu me
aproximasse dela, pois, certamente eu não resistiria”, disse Moyá.

Olhando nos olhos de Moyá, João falou:
– Eu acho que a preocupação de Rêyon veio muito tarde,

não foi Moyá?
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Ele sorriu e disse:
– Era tarde demais!
Naquele primeiro encontro nada casual de Donna e Rêyon

foi ela quem fez a primeira pergunta:
– Quem é você, perguntou Donna.
E ele respondeu:
– Não sei quem sou para você, mas você é o meu sonho. E

eu não estou sonhando agora!
Ela abriu um enorme sorriso mostrando seus lindos dentes

brancos.
Moyá observava tudo de longe louco para se aproximar e,

como Rêyon, apreciar a beleza daquele rosto lindo.
Moyá se apaixonou desde o instante em que a viu. Por pen-

sar que aquela era a garota dos sonhos de Rêyon, seu melhor ami-
go, seu irmão, ele nada fez senão reprimir seus sentimentos deixan-
do o caminho livre para Rêyon.

Foi bastante aquela noite para que Rêyon e Donna começas-
sem um namoro.

No início, Périezon foi contra, mas a fortuna do senhor Diego,
pai de Rêyon, supriu todas as dificuldades.

Nesse momento da história, Moyá fez um gesto de fadiga,
abaixou os ombros e disse:

– Meus amigos, João e Rael, ela era apaixonada por ele, mas
eu não queria perceber isso. Eu só sentia meu amor crescer. Não
havia um só dia em que eu não sonhasse acordado com ela. E
assim, crescia, cada vez mais, em mim o desejo de separá-los por-
que ela ia sofrer muito com o fato de que Rêyon não a amava, nem
nunca a amaria como eu.

Rêyon era um rapaz forte, bonito e estava no auge de seus
dezessete anos. Era do tipo boa vida. Vivia a custas do pai, Diego,
um agricultor rico, honesto e bastante conhecido do povo de Doan
e Zanouan.

Rêyon não se importava com a fortuna que tinha nem com
a posição de destaque que seu pai possuía no povoado. “Ele se
juntava a mim, um garoto pobre, que nada tinha para lhe dar senão
uma amizade sincera e carinho de irmão que nem ele, nem eu,
nunca tivemos”. Moyá disse essas palavras e eu vi seus olhos se
encherem de saudade. Ele continuou:
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– Nós não achávamos nada que pudesse ser levado a sério.
Nem mesmo nossos estudos. Anos mais tarde é que passei a que-
rer saber mais do que o pouco que eu sabia para ver se conseguia
ter algo, coisas materiais, que eu nunca tivera. Dediquei-me à Lite-
ratura e me apaixonei pelos contos. Tornei-me Contador de Histó-
rias e é isso que me faz viver, com muito prazer, até hoje.

– Você teve uma boa infância com Rêyon? Podemos afir-
mar que vocês foram felizes? – Perguntou João.

– Tivemos. Eu diria que fomos crianças normais. Hoje, pos-
so afirmar, amigos: fomos crianças muito felizes.

Aquela frase de Moyá me arremessou de volta ao passado
numa velocidade estonteante. Senti os aromas e os perfumes da
minha infância e fui envolvido por uma atmosfera radiante. Fechei
os olhos para enxergar melhor e vi crianças de mãos dadas cantan-
do: “atirei o pau no gato to, mas o gato to não morreu rreu rreu...”
Depois eu vi o lápis, o caderno... O cheiro... Ainda sinto o cheiro
da borracha de apagar. A farda, os sapatos novos, a lancheira e a
vida se descortinando bem na minha frente. Um vento forte assa-
nha meus cabelos, fecho os olhos e sigo em frente sob os olhares
protetores dos meus pais. Numa tarde, o medo veio com a tem-
pestade, com relâmpagos e trovões, mas dessa vez meu pai estava
à mesa. Minha muralha, meu escudo me fez forte, não senti medo.
Outro dia a dor, a febre, o suor, o pulsar louco do coração, uma
mão na testa, o conforto, fui plugado e, pela santa mão da minha
mãe, como um aterramento celestial, meu horror se foi. A calma, a
minha calma... O ritmo desacelera... O compasso... Meu coração
repousa e a paz, a minha paz retorna. Abro os olhos e deixo as
emoções lavarem meu rosto. Fecho os olhos mais uma vez e man-
cho o papel.

Aos amigos, Moyá e João, no vagar da emoção eu falei:
– Amigos, eu... Eu também fui uma criança amada e feliz.
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Capítulo 32

Como já foi dito, na adolescência de Moyá e Rêyon, vieram
a paixão e o amor: Donna. Um amor e uma paixão comum aos
dois amigos. A paixão era o que Rêyon sentia. O amor mesmo,
sublime e verdadeiro era o que Moyá sentia. Esse amor era tão
inocente e tão puro que Moyá não o revelava: ele era silencioso e
imaculado.

O pai de Donna aceitou o namoro de Rêyon com sua filha
e chegou a amá-lo como se fosse um filho. O preço desse amor
foram sete bodegas, uma fazenda e dez casas em Doan; uma fa-
zenda com mil e quinhentas cabeças de gado, mais de uma centena
de cavalos e umas vinte casas do povoado de Zanouan, herança
recebida por Rêyon de seu pai que falecera antes de ele completar
dezoito anos.

No ano que se seguiu ao da morte de seu pai, Rêyon, orien-
tado por Périezon, apostou em um bom inverno sem ao menos
saber o que era de fato o inverno para agricultura. Vendeu algumas
cabeças de gado e investiu na plantação de milho, feijão e soja.
Esperou o inverno que não chegou.

Vendeu os cavalos para cobrir parte das perdas na agricultu-
ra e Périezon o amava menos a cada perda. Para compensar o
desamor, Rêyon deixou seu rico patrimônio nas mãos de Périezon
que o administrou, ou melhor, usurpou. Périezon foi o principal
comprador dos bens de Rêyon. E os comprou por menos do que
realmente valiam as bodegas e casas uma a uma para cobrir supos-
tas despesas com a desastrosa administração. Rêyon também em-
prestou a Périezon, sem receber de volta, o dinheiro de uma vida
de trabalho e sacrifício, um patrimônio rico construído com a co-
ragem e bravura de seus pais.

No segundo aniversário da morte do Senhor Diego, ele ain-
da tinha uma casa, a fazenda e algumas centenas de cabeças de
gado. Também tinha alguns amigos, como Moyá e outros que não
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tinham nada, mas o ajudavam a gastar tudo em longas noites de
bebedeiras.

Quando ele caiu em si, quis se casar com Donna para recu-
perar um pouco do que perdera, mas Périezon não consentiu.

Rêyon agia como um pródigo. Vendeu a fazenda àquele que
o ajudava a administrar seu patrimônio: Périezon. Em seguida veio
morar na única casa que sobrou das vinte que tinha em Zanouan.

No terceiro aniversário da morte de seu pai ele já não tinha
mais quase nada. E cinco meses antes Donna o tinha deixado. Na
verdade, ele já tinha deixado a pobre moça há mais tempo, pois a
paixão é breve e não resiste ao tempo. Só o amor é capaz de elimi-
nar distâncias e atravessar décadas, ser infinito em sua grandeza e
eterno em sua essência. E esse amor, segundo Moyá, somente ele
sentia por Donna.

Moyá parou de contar a história e se dirigiu a mim e a João
dizendo:

– Às vezes, fico pensando nos atos que contribuíram para
que Rêyon a deixasse, trocando-a por bebida e amigos como eu.
Meu conforto é poder dizer que eu é que de fato amei Donna, e
Rêyon só amou uma pessoa: Emy, seu sonho.

Eu me lembro que ouvia atentamente as palavras de Moyá e
não perdia a oportunidade de olhar diretamente em seus olhos.
Posso afirmar agora que ele nos falava a verdade. Fui capaz de ler
isso em seu semblante.

Naqueles momentos em que ele falava de Donna eu sentia
pena dele, pois aquelas palavras não disfarçavam um grande sofri-
mento. Seus olhos pareciam implorar por ajuda. Mas quem podia
ajudar? Por não ter o que dizer eu simplesmente abaixava a cabeça
para não encarar seus olhos. Ao mesmo tempo ele estendia o olhar
sobre as águas do “Velho Chico” enquanto devagarzinho levantava
a cabeça mirando as estrelas.

Aquela noite sem lua estava particularmente calma e quente.
Dormimos ali mesmo. Eu, com minhas lembranças de Noêmia;
Moyá, embriagado em seus pensamentos focados em Donna; João,
não tenho certeza, mas acho que ele apenas roncava.
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Capítulo 33

Os dias em Zanouan iam se passando e cada vez mais a vida
de Rêyon se resumia a sua casa, alguns amigos e a bebida. Muitos
eram os comentários maldosos e as críticas que o atormentavam a
cada dia. Quanto mais o tempo passava, mais ele sofria e era to-
mado por uma profunda tristeza. Moyá não sabia como ajudá-lo.
Quem o via não acreditava, não o reconhecia.

Ele planejava reconstruir o patrimônio deixado por seu pai
e, para tomar de volta aquilo que Périezon se apropriou, só se
casando com Donna. Era esse o único plano de Rêyon.

Certo dia ele a viu saindo do templo sozinha. Aproximou-
se e quase aos seus pés suplicou:

– Perdoa-me por não ter mais o que dar senão o meu amor.
– Não diga isso, Rêyon! – disse Donna – Não seja injusto.

Eu nunca quis nada do que foi seu e você nunca quis o amor que eu
acreditava sentir. Na verdade, nunca nos amamos. Tudo foi paixão.
O amor é aquilo que fica depois da paixão. E o nosso “depois” é
isso que vivemos no momento: sua cólera e minha compaixão. No
início, você foi tão gentil, atencioso... Lembra como você era dedi-
cado! Cheguei a acreditar que eu era amada. Enganei-me. Infeliz-
mente não sou quem você procura. Se você ama alguém nesta
vida, certamente, não sou eu. Esse alguém está muito além de mim.

– Suas palavras são lindas, mas não me fazem sentir melhor.
Seu pai me tirou tudo. Roubou-me!

– Se é dinheiro o que você quer de mim, prometo que não
desfrutarei de nenhuma riqueza do meu pai. O que couber a mim,
um dia será seu. Devolverei também as coisas que você me deu.
Não faz mais sentido guardar aquilo que não me foi presenteado
com o coração.

– Vou agradecer as migalhas que vai me devolver.
– Eu não sei o que é o amor, por isso, não sei se amei você.

Mas sei... que com você eu... Eu perdi uma grande chance de apren-
der isso.
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Donna enxugou uma lágrima.
– Sinto muito, Donna, disse Rêyon.
– Eu só queria saber... Por que dizia que ao meu lado era

como estar ao lado de uma estrela, quando não era a mim que
admirava, e sim, as estrelas? O que procurava nelas? Você trocou
meu nome diversas vezes pelo nome... Emy... Era ela quem tanto
procurava?

Rêyon abaixou a cabeça.
– Não quero falar sobre isso.
– Donna, afaste-se desse desgraçado, disse Périezon se apro-

ximando dela.
Ele segurou o braço da filha e continuou:
– Vejo que a bebida é a única herdeira das virtudes que você

perdeu.
– Não, Périezon. Você é o meu único herdeiro! Você é um

ladrão! Você me roubou!
– Está bêbado! Vamos Donna!
Dizendo isso, Périezon foi embora e a levou.
Depois daquele dia Moyá e Rêyon perderam, por algum

tempo, o contato com ela. Souberam depois que estava morando
com uma tia em lugar desconhecido. Essa distância só fez aumen-
tar o amor de Moyá.

Moyá interrompeu a história dizendo:
– Não sei quem mais sofreu, meus amigos. Ele que perdeu a

chance de recuperar a sua herança ou eu que perdia a presença dela
me enchendo de esperanças.

Moyá passou a se dedicar ao ofício de contador de histórias,
escreveu vários romances os quais lhe renderam algum dinheiro,
prestígio e a admiração dos jovens do povoado e de várias cidades
vizinhas.

– Donna era minha inspiração, dizia ele, minha personagem
principal. Vim saber depois que ela lia todos os meus romances,
mas até então eu não sabia se ela se identificava com algum dos
meus personagens, pois todos tinham alguma coisa dela: sua bele-
za, por exemplo, ou sua grandeza de espírito, enfim, suas virtudes.
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Capítulo 34

Depois de onze meses longe de Zanouan, Donna voltou e,
como Rêyon insistia em procurá-la, seu pai resolveu que iria acabar
de vez com esse assunto.

Périezon entrou na casa de Rêyon numa dessas tardes quen-
tes de verão, quando o sol faz borbulhar o sangue até dos mais
pacatos cidadãos. Ele estava na companhia de um dos guardas de
Zanouan e Párcon, irmão de Donna.

Naquele dia não ouve maiores discussões porque Rêyon se
manteve indiferente aos berros de Périezon que, exaltado, parecia
rugir feito fera:

– Você é um pobre cego, demente! Não percebeu que é um
nada! Minha filha é uma jovem bonita com um futuro brilhante e,
evidentemente, não se casaria com um nada como você! Olha para
você! Já bebeu algo hoje? Estou vendo que sim! Se algum dia vol-
tar a importunar minha filha eu o ponho na prisão!

Rêyon não tinha bebido nada, logo, não houve briga. Ele
apenas fixou o olhar naquele homem sem demonstrar raiva. Seus
olhos pareciam buscar mil respostas. Ele não demonstrou, mas
sentiu a humilhação. Não se viram lágrimas, mas elas eram internas,
silenciosas e de uma dor incomensurável na honra. Rêyon abaixou
a cabeça e esperou que Périezon se retirasse.

Depois desse dia, Rêyon nunca mais foi visto ingerindo qual-
quer bebida alcoólica.

Moyá escrevia suas histórias, vendia seus livros e, como a situ-
ação financeira de Rêyon era difícil, ele resolveu morar com o amigo
e conservar o único bem que restou da herança do senhor Diego.

Ele nos disse:
– Eu me ocupava com os livros e os estudos de Literatura.

Em pouco tempo eu já estava dando aulas. Isso nos mantinha.
Rêyon não tinha ânimo para fazer nada. Nem sequer para sair de
casa. Ele me dizia que iria embora, mas não sabia aonde ir. Fiquei
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preocupado quando o ouvi dizer que “só ela sabia dizer aonde ele
devia ir”. Perguntei se Donna sabia e ele respondeu:

– Quem falou isso? Eu não falei que Donna sabe.
Fazia alguns meses que ele não falava nada sobre Emy ao

seu amigo. Moyá pensou até que ele tinha esquecido e perguntou:
– De quem você está falando Rêyon?
– Emy.
Moyá ficou chateado com aquela resposta e falou:
– Rêyon, para com essa história maluca! Que loucura é essa?

Olha para você! Tem apenas vinte e um anos! Você está acabando
com sua vida! Estou fingindo que não vejo seu estado deplorável!
Por que não deixa que eu o ajude?

– Ela não me deixa... Não, não quero que ela faça isso. Que-
ro que ela continue na minha vida. Preciso saber onde encontrá-la,
é só isso!

Confuso, Moyá perguntou a Rêyon:
– De quem você está falando agora?
– Emy, é claro!
– Rêyon, você sempre me diz que ela só aparece nos seus

sonhos. Isso não é verdade, amigo. Ontem, à noite, eu ouvi você
falando. Parecia que tinha alguém com você, mas você estava sozi-
nho no quarto e eu vi que não estava dormindo. Você estava falan-
do com o espelho!

– Você não acredita em mim, Moyá?
– Desculpe, amigo, não tenho o direito de duvidar disso que

é tão sagrado para você, mas há quanto tempo não põe o pé fora
desta casa? Há quanto tempo as pessoas não sabem que você exis-
te? Você a quer de volta? Você quer que eu vá buscá-la? Eu digo
que vai morrer se ela não der uma nova chance! Eu invento o que
quiser! Quem sabe ela volta!

Com calma, falando pausadamente Rêyon perguntou:
– De quem você está falando, Moyá?
Moyá nem chegou a falar que era de Donna que ele estava

falando. Rêyon suspirou forte e pediu que Moyá o deixasse só.
Quando Moyá se preparava para sair ele disse:
– Deixe que Donna viva em paz; que Périezon faça mau uso

do que me roubou e morra! Se alguém perguntar por mim diga
que não sabe ou simplesmente que morri.

– Eu não vou ficar aqui para ver nem ouvir isso, Rêyon.
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– Vai me deixar sozinho?
– Vou, amigo.
– Encontrou alguém melhor do que eu para ouvir você fa-

lar por horas dos seus textos? Ou vai ficar, como eu, falando para
as paredes sobre coisas que ninguém entende, ninguém sabe ou
quer saber?

Moyá sorriu, a princípio, meio sem jeito e disse:
– Eu não encontrei ninguém. Ninguém que finja ouvir meus

textos tão bem quanto você. Ninguém que finja gostar deles tão
bem quanto você e que eu só tenho que agradecer por isso.

– Então fique! Dê-me mais alguns meses!
Rêyon sabia que Moyá não o deixaria depois de tanto tem-

po de uma amizade como aquela. Ainda mais, no pior momento
de sua vida. Moyá olhou para ele e sorridente falou:

– Você sabe que não vou deixá-lo. Você é meu irmão, lem-
bra? Agora saia daí e vamos ver as pessoas! Vamos sorrir um pouco!

– Não consigo. Você já reparou como eles olham para mim?
Essa gente não me suporta.

– Você está enganado!
– Está bem, deixe-me com meus enganos e vá. Não se prive de

viver por minha causa, pois, em breve, você vai ficar sozinho aqui.
– E você vai aonde?
– Aonde o vento me levar. Aonde o sonho me guiar e onde

a vida me aceitar. Onde eu sinta que o tempo não para; onde eu
tenha vontade de ficar e um motivo para querer estar vivo. Depois
eu venho buscar você.

Moyá terminou de ouvir essas palavras e pensou em não
sair naquela noite. Ele se sentia um pouco culpado por nunca ter
impedido tanto estrago na vida do amigo. Mesmo assim, saiu. Deu
voltas pela vizinhança, viu pessoas que passavam por ele, mas não
se lembrou de tê-las cumprimentado. Voltou a casa, abraçou seu
amigo, entrou em seu quarto e tentou dormir. Enquanto esteve
acordado sonhou sendo acariciado por Donna.

Esse sim, era um amor inocente daqueles que trazem um
frio na barriga e um rubor no rosto quando inadvertidamente nos
encontramos com a pessoa amada. Palpitações e tremores surgem
só de pensar em como demonstrar esse amor. Não se trata ainda de
desejos de entregas corporais, mas de algo sublime e casto que re-
pousa secretamente num cantinho especial do coração. É alimento
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de sonhos, inspiração de poeta, argumento de amantes e motivo
para as tristezas daqueles que ainda não despertaram nos outros os
calores de uma paixão. Escrever sobre isso me deixa radiante! Sin-
to-me rejuvenescido e com uma vontade imensa de ver meus se-
melhantes e transmitir-lhes a emoção e o prazer que sinto em
fazer parte desse grupo de seres diferenciados, extraordinários,
confusos e contraditórios, mas humanos.

Acho que vou parar um pouco, agora. Devo descansar a
pena e caminhar por esta noite fria de Triunfo. Vejo que pelas fres-
tas da minha janela entram alguns raios de luz lunar. Sou convidado
a ir até lá fora. Não recusarei. Vou ver as ruas, as pessoas e, como
sempre, espero encontrá-las felizes e confraternizando-se.

Tenha uma boa noite, prezado leitor.
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Capítulo 35

Um ano se passou desde a última conversa que relatei entre
os dois amigos, sem que houvesse avanço no comportamento de
Rêyon em relação a Donna, sua família e as pessoas da cidade.

Zanouan já não era a mesma. Uma peste tomou conta do
povoado. A doença tinha início quando surgiam bolhas pelo cor-
po do infectado seguidas por febre, dor de cabeça e morte em
menos de uma semana.

Havia pânico por todos os lares e, no meio daquela confusão,
Moyá observava atentamente a figura de uma jovem no cemitério.
Era Donna no enterro de seu pai. Ela já não chorava, era só tristeza.

– Senhores, disse ela, é preciso reunir as pessoas para juntos
buscarmos uma solução. Temos que pensar sobre o que fazer para
combater esse mal. Se vamos morrer, então que morramos juntos
lutando contra isso!

Moyá se aproximou e ficou ao lado dela até a hora em que
o corpo foi sepultado. Em seguida ele se ofereceu para levá-la a
sua casa, mas Párcon, irmão de Donna, não aceitou sua gentileza.
Então ele propôs organizar a reunião de sucessão convocando os
cidadãos de Zanouan. Ela concordou e pediu que trabalhasse rápi-
do nisso. Tudo ficou pronto em três dias. Após a reunião, por
aclamação, Donna foi declarada administradora de Zanouan.

Empossada, ela ordenou que começassem imediatamente
os esforços para a batalha contra o mal que se instalava no povoa-
do. Na maior escola, foi improvisado um grande hospital onde
eram internados os doentes, e ela tratava pessoalmente dos enfer-
mos com bravura, mas as mortes só aumentavam.

Naqueles dias, Moyá sofria ao ver tantos corpos serem en-
caminhados para a cremação. Quantas vidas roubadas por aquela
doença que mais parecia uma maldição! A enfermidade deixou
muitos viúvos e viúvas desoladas, muitas crianças órfãs e muitos
pais e mães inconformados. Aquilo o atingia em cheio, mas sem-
pre que estava perdendo a esperança ele olhava para Donna e de



167

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

alguma forma procurava seus olhos. Com isso ele sentia uma nova
carga de energia para mergulhar de corpo e alma em seu trabalho.
Agora, Moyá e Donna se dedicavam à cura dos doentes e testa-
vam todos os remédios conhecidos no combate àquele mal.

Eram muitos doentes. Parecia que aquela população tinha
sido condenado.

Donna e Moyá, assim como as dezenas de médicos e volun-
tários, uma vez que seriam expostos aos doentes, submetiam-se a
rigorosos cuidados, desde o uso de máscaras e luvas até banho de
desinfecção.

Moyá ia para casa quase sempre muito triste. Numa dessas
idas a casa viu Rêyon gemendo em sua cama. Observou atônito as
bolhas sobre seu corpo. As assassinas haviam invadido o corpo de
Rêyon. Moyá sentiu o mundo desabar. Seu irmãozinho estava
morrendo. Tentou levá-lo ao hospital, mas não conseguiu, pois
Rêyon se recusou. Então, Moyá foi até a casa de Donna e a trouxe
com alguns medicamentos. Ele a ignorou.

– Por que você a trouxe aqui, Moyá?
– Ele só quis ajudar, Rêyon. Deixe-me tentar também, por

favor, disse Donna!
– Ninguém vai tocar em mim. Se você pudesse ajudar, seu

pai, aquele ladrão, não teria morrido!
– Rêyon! Você não tem o direito de falar assim com ela!
– Não a quero aqui!
Moyá a levou de volta para sua casa e quando voltou Rêyon

havia sumido.
– Como havia sumido se estava doente? Perguntou João.
– Procuramos por todos os lugares de Zanouan sem, no

entanto, obter êxito. Ele sumiu de repente e só apareceu oito dias
depois, João. Na ocasião de sua chegada, eu estava no hospital ao
lado de Donna tentando salvar aquela gente. Eu o vi chegar. Mila-
grosamente, Rêyon estava curado.

– Eu tenho a cura, disse Rêyon.
– Todos o olharam com entusiasmo.
Moyá nos contou que chegou a chorar de felicidade ao re-

encontrar o amigo. Sentiu vontade de abraçá-lo, mas recuou para
não contaminá-lo.

– Fiquei muito feliz ao vê-lo, disse Moyá. Então o adverti
para sair dali e ir para casa que eu iria logo após. Ele fez o que pedi
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e disse que dessa vez eu levasse Donna. Não sei bem explicar, mas
notei algo estranho. Rêyon não parecia se importar com ninguém,
nem comigo.

Moyá fez uma cara triste e disse que pela revolta dos últimos
meses, poderia esperar tudo de Rêyon, menos aquela frieza de atitudes.

– Rael e João, pasmem! Para a minha completa decepção,
quando chegamos a casa, Rêyon disse que havia um preço a se pagar.

Indignado, Moyá falou para Rêyon:
– Isso não é hora para se cobrar nada! Diga logo o que

devemos fazer, por favor! Por caridade, Rêyon!
– Tiraram tudo de mim. Houve caridade? Argumentou

Rêyon.
– Deixe que ele cobre o quanto quiser, Moyá, disse Donna

cheia de esperanças. Cobre o quanto quiser, mas apresente a solução.
Donna continuou a falar enquanto enxugava as lágrimas com

um pequeno lenço:
– Não posso mais ver isso, Rêyon. Não, eu não posso... Es-

tou cansada de ver as pessoas nas camas, nos corredores e no chão
daquele lugar fúnebre! Ainda não vi ninguém se levantar e ir para
sua casa curado! Ajude-nos! Implorou Donna.

– Eu também estava doente. Lembram das bolhas no meu
corpo? Disse Rêyon.

Ele tirou a camisa e mostrou o corpo são. Havia apenas
pequenas marcas.

Observando as cicatrizes Moyá falou:
– Rêyon, eu estou feliz por você ter ficado curado, agora

salve esse povo, salve essa gente desse mal!
– Quero cem quilos de ouro, disse Rêyon.
Moyá e Donna levaram um grande susto. Não queriam acre-

ditar naquilo que acabavam de ouvir. Não parecia ser Rêyon. Era
outra pessoa totalmente diferente. Como ele podia ser tão insensí-
vel? Eles sentiram que estavam em frente de um estranho: um
impiedoso mercenário.

Moyá, mostrando sua indignação, interveio:
– Rêyon! Não faça isso!
Insensível, ele nem o ouviu.
– Não temos isso tudo, Rêyon! Desesperou-se Donna. Não

temos tanto ouro assim!
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– Acho que você tem, Donna! Quanto você e seu irmão
herdaram daquele ladrão?

– Não controlo nem quero controlar nenhum bem que meu
pai deixou! Saiba que isso não tem importância para mim! Assim
que puder, entrego tudo a você! Ajude nosso povo! Por favor!

Rêyon insistiu em receber cem quilos de ouro enquanto a
notícia de sua cura se espalhava.

– Rêyon, por favor, não faça isso! Pela memória de seu pai,
não faça isso!

– Moyá, não ponha meu pai nos meus negócios.
– Negócios? Estamos falando de pessoas! Vidas humanas!
– Negócios, Moyá. Vejo apenas negócios.
– Não o reconheço mais!
– Não tenho tempo a perder. Ou me pagam o ouro, ou vou

embora deste lugar e vocês nunca saberão como curar essa gente.
– Apresente essa cura enquanto juntamos o ouro que você

quer. Não percamos tempo, disse Donna.
– Eu quero agora.
– Agora? Como vamos conseguir tanto ouro, Rêyon? Dê-

me um dia para isso!
– Espero até amanha, disse Rêyon.
Donna foi pressionada pelo povo a dar o ouro do tesouro

deles. Moyá ainda tentou dissuadir Rêyon de tamanha vergonha,
mas não obteve sucesso.

Moyá e Donna se desdobraram e foram atrás de arrecadar
os cem quilos de ouro. No final do prazo só conseguiram cinquen-
ta quilos. Eles foram até a casa de Rêyon e propuseram dar cin-
quenta quilos de ouro naquele momento e o restante depois.

Rêyon aceitou a proposta.
Sem perder tempo, Moyá pediu o remédio:
– Agora nos dê o remédio.
– Não está comigo. Mas estarei aqui com ele em dois dias.
Moyá disse que aceitaria o negócio se Párcon fosse junto

para garantir que tudo ocorreria bem. Rêyon não aceitou.
– Não é necessário. Vou sozinho, disse Rêyon.
Aquela conversa de Rêyon parecia muito estranha. Então,

Moyá se ofereceu para ir também.
– Eu e Párcon vamos com você e só lhe daremos cinquenta

quilos, o restante você receberá aqui em Zanouan, quando voltarmos.
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– Aquele que se diz meu irmão não confia em mim?
– Você não é o Rêyon que eu conheci.
– Aceito a proposta, mas só você vai comigo, Moyá. Não

quero esse ladrão perto de mim.
– Pois saiba que sem mim não há negócio, mercenário,

esbravejou Párcon.
– Olha só quem me acusa de mercenário! Todo dinheiro

que você herdou é meu, Párcon! Todo o povo de Zanouan sabe
disso! Você e seu pai roubaram tudo que eu tinha. Não confio em
você! Só Moyá irá comigo, ninguém mais! Caso contrário, esque-
çam-me! Vão embora daqui e me deixem em paz!

Rêyon fez um movimento corporal dando a entender que ia
se retirar, então, Donna falou:

– Eu ainda confio em você, Rêyon. Farei o que me pede. O
que mais você precisa?

– Preciso de uma mula, um cavalo e mantimentos.
Tudo foi atendido sob os protestos e indignação de Moyá.
Eles partiram no dia seguinte e, curiosamente, Rêyon não

conversou nada com Moyá durante toda a viagem.
– Parecíamos dois estranhos, Rael. – Disse Moyá.
– Como conseguiu ficar tanto tempo sem falar com alguém

que você amava com se fosse um irmão? – Perguntou João.
Moyá respondeu:
– Procurei dialogar, mas ele era só silêncio. E aquilo foi bom

para nós dois porque, na verdade, eu só queria um começo de con-
versa para acusá-lo de mesquinhez e de ter agido desumanamente
com nosso povo. Ele não me deu essa oportunidade. Quando veio
a noite, paramos. Cansado de tentar afrontá-lo, agasalhei-me para
dormir. Foi nesse momento que ouvi sua voz dizendo: “Boa noite,
meu irmão”. Eu só respondi depois de uns cinco segundos:

– Boa noite.
João perguntou:
– Ele não estava magoado com você, Moyá. O alvo dele era

Donna e Párcon.
– Sei disso, João. Naquele instante esqueci de minha indigna-

ção com ele, olhei para o céu e pedi luz para nossas mentes e,
principalmente, paz de espírito para Rêyon.

Aquela noite passou e Moyá dormiu como dormem os jus-
tos e acordou pela manhã como acordam os enganados: Rêyon
havia sumido sem deixar rastros.
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Moyá voltou para Zanouan e contou tudo para Donna. Ela
simplesmente suspirou e disse:

– Ele sabe o que deve fazer. Agora vamos fazer nossa parte.
Eu interrompi Moyá para fazer uma observação:
– Essa garota, Moyá, é uma doçura, uma jovem altiva, com

uma capacidade nobre de liderança, não é mesmo?
Moyá me olhou e disse:
– É verdade. Ela se tornou uma guerreira quase invencível e

absolutamente incansável.
– Não entendi por que você falou “quase invencível”.
Moyá abaixou a cabeça, tentou sorrir, mas não conseguiu. A

expressão de seu rosto ficou mesclada entre o sorriso pelas boas
lembranças e a tristeza por motivos até então desconhecidos por
mim e por João. Ele ergueu a cabeça e nos disse:

– Ela era quase invencível e absolutamente incansável, Rael.
Nem quando Párcon morreu, uma semana após a partida de Rêyon,
eu a vi se abater. Ao contrário, dedicamo-nos mais a pesquisar e
testar o uso de vários remédios. Às vezes não tínhamos tempo
para ir a casa por causa das pesquisas e dormíamos juntos num
laboratório improvisado. Numa dessas noites eu a vi adormecer à
mesa onde fazíamos anotações sobre a evolução da doença. Fiquei
observando aquela perfeição de mulher por mais de meia hora
sem me decidir sobre o que eu deveria fazer. Quando adquiri cora-
gem, coloquei-a em meus braços e me dirigi à cama. Ela acordou,
olhou para mim e sorriu. Eu fiquei parado olhando no fundo dos
seus olhos. Tive vontade de beijá-la, mas fiquei tão nervoso que
apenas tentei explicar o porquê daquela situação. Meio sem jeito eu
falei: você dormiu... Vou levá-la para a cama. Continuei andando
com ela e observando seu rosto. Foi quando senti um calor por
todo o corpo. Ela repousou sua cabeça em meu peito. Então aper-
tei um pouco mais seu corpo contra o meu e, chegando próximo
à cama, beijei sua testa. Coloquei-a na cama com carinho e cuidado
de quem maneja um bebê. Cobri seu corpo com um lençol e,
aqueles olhinhos negros que até então se encontravam fechados,
abriram-se. Acariciei seu rosto e falei: dorme agora. Estou aqui
para proteger seu sono. Amanhã recomeçaremos tudo outra vez.

Ela ergueu as mãos e tocou meu rosto dizendo:
– Durma nessa cama ao lado. Você trabalhou muito hoje.
Quando eu estava deitado fiquei olhando e admirando a

beleza dela e, como se ela tivesse percebido meu olhar fixo em sua
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direção, virou-se olhando de lado para mim. Sua mão se estendeu
em minha direção e meu coração quase pulou do peito. Peguei sua
mão e, com o pé na parede, aproximei as duas camas. Depois de
alguns segundos de contemplação, nossos lábios se tocaram e aquela
foi a noite mais feliz da minha vida.

– Vocês estão juntos até hoje? Perguntou João.
– Acredito que estamos.
– Explique melhor isso, Moyá, por favor.
– João, depois daquela noite, nós nos casamos em duas se-

manas, exatamente um mês depois da partida de Rêyon. Eu e
Donna vivemos os dois meses de casados mais felizes de nossas
vidas.

– Por que apenas dois meses?
– É que nas noites que se seguiram ao segundo mês eu me

desdobrei em cuidados na tentativa de livrá-la daquela doença. Eu
disse que ela era absolutamente incansável e quase invencível. É que
durante a noite ela era agredida fortemente pela doença, mas du-
rante o dia era Donna quem atacava a doença. Muitas pessoas fo-
ram salvas. Incansavelmente ela lutou contra aquele mal. Na última
noite nós nos despedimos com um beijo que ela tentou evitar com
medo de que eu também viesse a ficar doente. Com a voz com-
passada ela disse:

– Continue essa luta por mim e não se deixe vencer nunca.
Moyá beijou suas mãos e falou ao seu ouvido:
– Dorme agora, meu amor. Eu estou aqui para proteger seu

sono e seus sonhos. Se o Supremo a transformar em luz, pede a ele
que eu não demore muito nessa escuridão e também me encha
com essa luz. Porque, no céu, só as luzes se encontram.

O silêncio se fez juntamente com nossa tristeza. Eu fiquei
sem palavras que pudessem confortar Moyá. Foi João que tentou
dizer algo:

– Que pena que ela se foi tão cedo, Moyá!
– Ela ainda não se foi, João. Ela ainda está em mim. Acho

que o tempo tem ciúme, não só do vento que a tocou, nem só do
sol que a dourou a pele, mas de mim que a amei e amo verdadei-
ramente. Ainda a levo dentro de mim agora protegida da ação dos
três. O tempo jamais ousou tocar na beleza de Donna que está
dentro de mim.
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Caro leitor, aquela foi uma noite bastante triste. Eu me lem-
bro que senti meus olhos se encherem de lágrimas. Também senti
pena do sofrimento de Moyá. Eu sabia exatamente o que ele esta-
va sentindo. João também estava triste, mas tenho certeza de que
ele não sentiu tanto quanto eu que já passei por situação semelhante.

Alguns minutos depois, João lamentou o fato de Rêyon não
ter ensinado logo a cura antes da morte de Donna.

Moyá olhou para João e falou:
– Ele nunca conheceu a cura.
– Como não? Ele próprio recebeu a cura.
– Ele nunca recebeu a cura porque nunca esteve com aquela

doença. As bolhas que vimos foram provocadas por ele mesmo
usando um graveto em brasa.

– Que ideia terrível, afirmou João!
Eu também lamentei e falei:
– Como ele teve coragem para fazer isso, Moyá?
Ele respondeu:
– Somos humanos, Rael. Creio que isso basta para explicar.
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Capítulo 36

Depois que Moyá terminou de nos contar essa história so-
bre o passado dele e de Rêyon, já era quase uma hora da manhã.
Eu e João tomamos um café e fomos dormir.

Não dormi logo. Fiquei pensando em tudo que ouvi. Senti
pena de Moyá, de Donna que morreu tão cedo e de Rêyon que
sofreu uma reviravolta tremenda na sua vida: primeiro perdeu a
família um dos mais sinceros referenciais morais. Depois perdeu
seus amigos e seu lugar. Mas, o mais triste foi a decadência moral
desse rapaz. Isso é o mesmo que um mergulho num poço profun-
do: a gente, quando chega à metade do poço já tem a certeza de
que não se pode chegar ao fundo com tempo suficiente para vol-
tar à tona e respirar. E, ainda parado na metade, desconfia que não
terá tempo nem de voltar dali até a superfície. É angustiante.

Antes de dormir vieram em minha mente vários pensamen-
tos acompanhados de várias sensações. Como sempre acontece
comigo, eu me vi analisando as minhas vidas passadas. Não me
refiro a supostas vidas antes de nascer, mas a diversas vidas nesta
atual passagem terrena.

Tentarei explicar, mas vou alertá-lo, paciente leitor. Se você é
um daqueles que, como eu, não gosta daquelas divagações dos
escritores, passe logo para o próximo Capítulo. Não continue a ler
algo que se distancia do enredo. Este Capítulo pode levar o leitor
ou leitora a devolver o livro à estante. Mas, se quiser acompanhar
mais alguns lamentos deste velho solitário, então, dê-me o prazer
de alugar sua mente por mais algumas linhas.

A vida humana é mesmo cheia de surpresas e de inconstâncias.
Tudo muda todo dia, quer queiramos ou não. Não temos um exa-
to controle sobre nossas vidas porque há outras pessoas envolvi-
das nelas, isso é obvio. Mas tem algo que a mim não me parece
óbvio, e sendo assim, merece investigação: as múltiplas vidas que
vivemos numa única passagem pela Terra.
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É uma coisa assim... É... É como se pudéssemos viver várias
vezes numa mesma vida. Parece algo meio confuso, mas não é.
Tentarei explicar aonde quero chegar.

Temos, no mínimo, uma vida em casa, com nossos parentes;
uma vida na rua, com nossos amigos; uma vida na escola com
nossos colegas; uma vida no trabalho... Quanto mais diversifica-
mos nossas tarefas, mais vidas vamos agregando a nossa. É a vida
com a turma da academia, com o pessoal do curso de inglês, etc.

Essa pluralidade de vidas nos traz as saudades igualmente
plurais. Quem não se lembra como foi a mudança do colegial para
a faculdade? Aquele friozinho na barriga foi o fim de uma vida na
escola e um novo começo de vida na faculdade. E quando muda-
mos de cidade? Tudo fica para trás e a nossa frente se abre uma
nova vida com pessoas totalmente diferentes daquelas da nossa
infância. Da mesma forma acontece quando mudamos de empre-
go. Novos serão os desafios, cobranças e amizades. No meu caso
há uma outra: é aquela vida que nasce com o avançar da idade.
Quando envelhecemos demais, como é meu caso, corremos o ris-
co de assistir a todos os nossos amigos e parentes partirem. Você
não sabe como isso é triste. Você não tem ideia de como é se sentir
um forasteiro convivendo com pessoas desconhecidas no seu pró-
prio mundo. Um mundo que já teve seu matiz de cores reluzentes
e perfumadas na aurora da minha estrada.

Como você pode ver, eu acabo sempre fazendo referências
a mim. Desculpe, é que isso é uma maneira de externar minha
impaciência com o fim que se aproxima para os meus dias.

Mas, caríssimo leitor, não há mudança pior do que aquela
que acontece na família. É muito doloroso quando nos pegamos a
pensar nos nossos pais e irmãos que não vemos mais. E a nossa
casa da infância? Eu conhecia todos os detalhes dela... Os lugares
onde eu escondia minhas coisas... Eu me lembro de meu pai e de
sua presença que me tranquilizava. Ele era meu super-herói. E mi-
nha mãe, meus irmãos?

Paciente leitor, essas são as vidas a que me referi. Eu já morri
inúmeras vezes. Chego a pensar que meus parentes e amigos do
passado não morreram, eles ainda estão lá, livres no passado. Eu é
que não estou mais lá. Estou aqui neste quarto frio, louco por en-
contrar uma janela do tempo que me remeta de volta para os que
ainda amo.
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Será que tenho razão no que digo? Talvez você ache que não,
mas o que posso dizer é que me sinto como se tivesse morrido
várias vezes. Tive uma morte cada vez que minha vida mudou.
Hoje, com mais de cem anos, sinto-me um estranho na minha pró-
pria cidade. Das minhas vidas passadas nesta vida sobram apenas
vagas lembranças porque tudo se foi como sempre se vai. Tudo
passou como sempre passa. É como se rompêssemos bruscamen-
te com tudo a nossa volta. De todas as vidas que tive, hoje me
sobrou apenas esta. Por isso eu peço, queridos leitores, vivam to-
das essas suas vidas intensamente para que quando uma delas vir a
acabar, ainda possa restar uma bela saudade. Não se percam nas
divagações e indecisões da vida. Não se percam por tão pouco e
jamais percam a oportunidade de fazer amigos e de estar sempre
junto deles. Tenham certeza de uma coisa: a lembrança mais pro-
funda que fica de alguém que ficou perdido em alguma dessas suas
vidas passadas é, sem dúvida, aquela que lhe transmite o calor de
um forte abraço.
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Capítulo 37

Voltemos a nossa história.
Nosso café da manhã foi rápido e, como já era de se espe-

rar, Moyá não comeu nada. Pegamos os anzóis e fomos pescar
sentados na proa do barco.

Quando eu e Moyá estávamos devidamente acomodados,
chamei João:

– Venha, João. Vamos ouvir o restante da história.
Moyá olhou para mim e sorrindo perguntou:
– Paramos onde?
E eu respondi:
– Ontem você havia terminado de falar sobre o passado

seu e de Rêyon.
– Isso mesmo, Rael. Vamos continuar.
Moyá nos contou que tendo terminado de falar sobre o

passado de Rêyon e a origem de seu ouro, era o momento de
prosseguir do ponto em que Lênur abandonou Rêyon próximo à
Vila Souron.

De fato, Lênur desistiu de levar o rapaz de volta para
Sórduran.

Rêyon, após ter suas mãos livres, pôs-se a andar em direção
à Vila. Ao se aproximar, foi recebido por algumas mulheres e cri-
anças curiosas. Todos estavam apreensivos e assustados com aque-
la figura estranha e ferida. Rêyon parecia um louco com aqueles
longos cabelos, aquela barba comprida, as roupas rasgadas, sujas
de sangue e um forte odor de peixe.

– Preciso de ajuda! Meu amigo também... Ele também pre-
cisa de ajuda, disse Rêyon, com dificuldade, ao grupo.

Uma senhora, já um tanto idosa, chamada Nízian, segurou-
lhe o braço e o levou até uma casa grande para tratar de suas
feridas.

– Vejo que você está um pouco machucado, observou ela,
precisa de cuidados. Qual é o seu nome?
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– Rêyon. Peron, meu amigo, também precisa... Ele está ferido!
A senhora olhou bem no fundo de seus olhos e falou:
– Vocês são os líderes mais temidos em Courian. Nunca

mais repita seu nome aqui. Isso é bastante perigoso para você e
muito mais para todos que o acolhem aqui. Onde está seu amigo?

– Próximo a uma... uma pedra... Ela tem o formato de mão
fechada.

– Não fale mais nada, senhor. Isso é o bastante para procu-
rarmos seu amigo. Descanse um pouco. Vou providenciar agora
mesmo a busca pelo seu amigo.

A mulher preparou uma banheira grande com água quente
onde algumas ervas imersas perfumavam o ambiente. Depois, ti-
rou-lhe as vestes sujas. Colocou-o na banheira e lhe deu banho
lavando suas feridas. Trocou a água e o deixou imerso por mais de
meia hora. Ela lhe deu roupas limpas e o alimentou com sopa
quente de legumes.

– Selnaya, prepare a cama do quarto dos fundos para este
senhor, falou a senhora se dirigindo para um longo corredor.

– Já estou indo, respondeu ela.
– O senhor se feriu bastante, disse D. Nízian. Tem hemato-

mas por todo o corpo e um furo no ombro. Cuidaremos para que
logo você esteja bem.

A senhora puxou uma velha cadeira de palha, sentou-se, olhou
para Rêyon, e disse:

– Não sei como está suportando essa dor. Mas não se preo-
cupe. Em breve você estará curado. Sente-se aqui que vou prepa-
rar um unguento que será capaz de curar essas feridas.

Ela preparou uma pasta branca com óleos e ervas, colocou
sobre as feridas e o levou para um quarto dos fundos da casa.

Ao chegarem ao quarto, Selnaya, uma bela e jovem enfer-
meira, estava terminando de arrumar a cama. Rêyon entrou acom-
panhado da senhora sem perceber sua presença. A cabeça doía
muito. A senhora lhe deu um copo cheio de chá amargo. Ele fez
uma cara feia, mas bebeu tudo. Deitou-se na cama e dormiu aga-
salhado numa manta grossa de pele de carneiro.

No dia seguinte, D. Nízian, verificando seu ferimento do
ombro, percebeu que estava infeccionado e que ainda havia um
estilhaço de bala. Ela mesma retirou o fragmento enquanto Rêyon
se contraia de dor.
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A manhã terminou dando lugar à tarde que logo foi embo-
ra. A escuridão do quarto fez lembrar que era preciso iluminar as
sombras do velho casarão.

Émandy entrou no quarto de Rêyon, pegou um velho can-
deeiro e uma caixa de fósforos. O barulho de sua entrada o des-
pertou. Pela silhueta desenhada por um resto de luz que entrava
por uma pequena janela, ele percebeu que era uma mulher e se
tranquilizou. Ela se aproximou da cabeceira da cama, colocou o
candeeiro perto e riscou o fósforo. Com o barulho surgiu um
forte clarão no exato momento em que Rêyon procurava com
dificuldade ver o rosto daquela mulher. Apesar de ter um olho
inchado, ele viu uma imagem perfeita, uma obra de arte que exala-
va um cheiro de rosas do campo. Ela era uma escultura de mulher
trabalhada com carinho pelo mestre universal. Aquela luz repentina
durou alguns milésimos de segundo, mas deixou uma estampa do
rosto dela na retina do rapaz tão precisa que ele poderia descrever
detalhes daquele rosto mesmo depois de meses.

– É você! Você! Emy... Há quanto tempo... não nos encon-
tramos! Que pena... que só vejo você em sonho!

Ele ergueu os braços.
– Abraça-me...
Émandy se aproximou temerosa daquela figura estranha ten-

tando ouvir o que dizia, mas as palavras soavam baixinho e eram
incompreensíveis, pareciam murmúrios. Ela tocou o pescoço dele
e se surpreendeu com a febre:

– O senhor está delirando! A febre está muito alta! Não faça
esforço. Nízian está acabando de preparar seus remédios.

Émandy tinha cabelos longos, negros, lisos, finos e brilhantes.
Tão finos que esvoaçavam ao menor sopro de vento. Suas sobran-
celhas eram grossas, mas bem desenhadas. Seus cílios eram compri-
dos. Os olhos grandes e negros. O nariz fino e reto. O Lábio superi-
or e o inferior eram tão carnudos que ficavam bastante salientes for-
mando um belo desenho de boca. Sua pele era morena queimada de
sol. Seu rosto era simplesmente lindo! No momento do fleche, cau-
sado pela chama do fósforo, foi possível, para Rêyon, ver também
seu ombro direito descoberto pelo descuido da alça da blusa. O
ombro esquerdo estava coberto pelos longos cabelos.

Após acender o candeeiro, ela ficou de pé, e com a luz clare-
ando aquele lugar, ele a viu por inteiro: um metro e setenta cinco



180

V
a
n
ra

z

centímetros de sublime beleza. Rêyon continuou falando, porém,
mal conseguia abrir os olhos. A cabeça doía bastante. Parecia delí-
rio. Ela sabia que ele queria falar algo, então se aproximou mais
uma vez e olhou nos seus olhos. Ele parou de falar e pôs-se a
contemplá-la. Eles ficaram a se olhar por alguns longos segundos.

Com os olhos fixos em Rêyon, ela procurava identificar a
forma daquele rosto coberto por longos cabelos, pelos de barba e
um olho completamente inchado.

Olhando aquele rosto suave e delicado as lágrimas de con-
templação de Rêyon fluíam de felicidade. Com dificuldade ele falou:

– Se é possível... morrer mil vezes, então já morri tudo... que
eu tinha para morrer. Se é possível alguém chorar... até que as lágri-
mas sequem... ou se transformem em sangue... então já não tenho
sangue... nem lágrimas. O que mais falta... para que eu encontre
você? Devo falar... com as criaturas das sombras comprometendo
a minha alma? O que mais tenho que fazer? Não bastam... minhas
feridas? Não bastam... as humilhações... de todos esses anos? E
essa dor na consciência... de ter enganado minha gente? Você me
escuta? Você... está aqui? Ao menos... você é real?

Ele tocou o rosto dela bem devagarzinho. Ao sentir o toque
ela despertou, ergueu-se e falou com voz suave:

– Senhor, não entendo por que me diz isso. Quer avisar a
alguém sobre seu estado de saúde?

Ele fechou os olhos e murmurou algumas palavras ininteli-
gíveis. Ela tocou sua testa e se assustou outra vez.

– Sua febre está muito alta! Vou buscar algo para controlá-la
antes que o senhor venha a sofrer uma convulsão.

Émandy trouxe remédio e o ajudou a tomar. Sentou-se ao
lado da cama e fez baixar sua febre com um lenço umedecido em
água e álcool. A febre baixou um pouco e ele adormeceu.

Meia hora depois ela se retirava do quarto enquanto Dona
Nízian entrava. A febre estava controlada. Acordado, após ouvir o
barulho da porta, ele observava a saída de Émandy. Viu com difi-
culdade aquela imagem linda de mulher apertada em uma blusa de
alça larga e uma saia que definiam os contornos do seu corpo.
Foram alguns instantes que pareciam lentos porque ele os perpetu-
ava em sua mente. E o seu cheiro! É como se ela usasse óleos
aromáticos que davam brilho e cheiro a sua pele. Sua cintura era
fina e apertada numa saia branca de renda.
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Ainda na porta do quarto, Dona Nízian perguntou a
Émandy:

– Como ele está?
– Ainda está com febre. Eu já estou de saída, Dona Nízian,

não sei quando vou voltar.
– Não se preocupe, vamos ficar bem. Entendo suas razões.

Assim que puder venha nos visitar.
– Obrigada e até outro dia.
A febre o atordoava e a realidade já se confundia com o

sonho em delírios constantes. Dona Nízian se aproximou e conti-
nuou o trabalho de Émandy, mas a febre voltava a subir. Aquela
noite foi a mais longa para Selnaya que veio ajudar a senhora Nízian.
Elas se revezavam nos cuidados durante toda a noite. Lá pela ma-
drugada a febre cedeu um pouco e ele conseguiu dormir.

Naquele casarão havia mais uns dez pacientes que chegaram
ali em situação pior do que a de Rêyon. Tinha mais duas enfermei-
ras voluntárias naquela casa de caridade para cuidar de até quinze
pessoas: era o número de leitos que havia.

Dona Nízian, Selnaya, Émandy e mais duas enfermeiras cui-
davam de tudo com bastante zelo, dedicação e carinho.

A casa sobrevivia de pequenas doações feitas por alguns ci-
dadãos de Courian que dista de três quilômetros dali.

Pela manhã, Selnaya entrou no quarto de Rêyon com uma
bacia cheia de água morna, toalha, tesoura, navalha e espuma de
barbear. O olho inchado dele ainda doía muito. A febre ainda esta-
va alta e ele parecia delirar:

– É você? Você... Emy!
– Sou eu, Selnaya. Vou abrir a janela e a cortina para que

entrem um pouco de ar e luz.
Depois que o quarto se iluminou ela perguntou:
– O senhor quer melhorar sua aparência?
Ele não respondeu.
Ela colocou as costas da mão no pescoço dele e assustada disse:
– Antes de fazer essa barba temos que baixar essa febre.

Não fale nada. Apenas descanse, senhor, está bem? Vou fechar a
janela para não entrar esse vento frio.

Ele tentou pronunciar algo, mas ela colocou a mão de leve
em sua boca e fez um sinal de silêncio. Ele segurou sua mão com
delicadeza e perguntou:
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– Onde está ela?
– Não sei de quem está falando, senhor.
– Emy!
– Não conheço ninguém com esse nome. Agora trate de

descansar.
Dona Nízian entrou no quarto com uma xícara de chá para

baixar a febre.
– Selnaya, vá ver os outros que eu cuido deste, disse ela.
Assim que Selnaya saiu do quarto ele perguntou:
– Ainda estou dormindo?
– Não. Isso é só febre. Tome seu chá.
– Quem é essa pessoa que saiu do quarto?
– É a Selnaya.
Rêyon estava aparentemente assustado.
– Onde eu estou?
– Você está seguro aqui. A febre ainda está alta e você, bas-

tante confuso. Tome mais chá, isso vai fazer bem.
– Eu sonhei com ela!
– Depois você me conta, tente dormir.
– Emy!
– Emy?
– É, ela cuidava de mim!
– Não se preocupe com isso. Não faça esforço, a febre ain-

da está alta. Tome mais chá até que eu prepare seu banho.
– Peron! Onde ele está? Fale sobre meu amigo, por favor!
Ela fez um sinal de silêncio para ele e disse:
– Não há o que falar agora e nunca mais fale seu nome nem

o nome dele aqui. Se Lênur souber disso não teremos sossego.
– Ele não resistiu, não é?
– Esqueça. Isso não ajuda a melhorar seu estado!
Ele pôs-se a chorar e Dona Nízian se arrependeu de ter

escondido a verdade.
– Ele era seu amigo, eu sei.
– Não era só isso. Também era a minha família.
Dona Nízian repetiu o banho de ervas, passou o remédio

nas feridas e fez o curativo do ombro que estava infeccionado. Era
a pior parte do tratamento. Rêyon se contraía de dor.

Sete dias depois seu olho tinha apenas uma pequena mancha
rocha e seu ombro dava sinal de que a infecção estava cedendo.
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Dona Nízian, como sempre, estava lá ao pé de sua cama. A febre,
enfim, cedera e as feridas estavam cicatrizando bem.

– Você está bem melhor, hoje! – Disse ela.
– Ele está curado? – Perguntou Selnaya.
– Está se curando, Selnaya. Ainda deve ficar sob muita ob-

servação.
Selnaya foi até o espelho pendurado na parede, olhou-se e

amarrou os longos cabelos cacheados. Ela pegou o espelho e trou-
xe até ele e, aproximando do seu rosto, perguntou:

– Há quanto tempo não se vê?
Ele se olhou e disse que não se reconhecia. Não se lembrava

mais do dia em que se viu ao espelho e com aquela aparência nem
sua mãe seria capaz de reconhecê-lo.

– Não se preocupe. Logo, logo você voltará ao normal,
disse Selnaya sorrindo.

Nesse instante, D. Nízian, que estava arrumando o quarto,
olhou para Selnaya e disse:

– Não o assuste! Vá receber as doações. Deixe que eu faça o
seu serviço.

– Está bem.
– Por que fazem isso por mim com tanto zelo e carinho,

perguntou Rêyon.
– Há mais dez pessoas aqui e fazemos a mesma coisa.
– Qual é o preço de tanta dedicação?
– Eu nunca parei para pensar nisso. Sei apenas que faço com

prazer. Penso que faço por amor.
Rêyon murmurou:
– Esse é o preço. E tudo isso é a sua verdade.
– Você não faria o mesmo por um desconhecido como

você? – Perguntou Dona Nízian.
– Até agora tudo que fiz foi por mim mesmo. Só pensei em

mim, e fiz muito mal aos outros. Mas hoje eu acho que sou capaz
de fazer algo pelas pessoas.

Ele não se contém e chora. Dona Nízian o consolou dizendo:
– Tudo tem seu tempo e há tempo para tudo. Você já agiu

como uma criança, isso é passado. Não espere que uma criança em
tenra idade divida seus doces entre outras crianças, alegremente.
Nem espere que o adolescente compreenda seus pais. E o adulto?
Ele não precisa de tempo para compreender este mundo? De quanto
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tempo ele precisa? É possível definir o tempo que alguém precisa
para compreender que não está só? Vejo nos seus olhos que você
passou da fase da criança e do adolescente. Esta agora na fase do
adulto. Essa fase é a que mais demora. Mas quando ela passar,
tenho certeza de que você terá aprendido alguma coisa. Desejo que
você nunca pare de aprender. Não acho que aprendi o bastante,
mas sou capaz de compreender que além de mim existe você, e as
atenções do universo não são mais só para mim. Tenho que dividi-
las com você, queira ou não. Tenho que compartilhar as mesmas
coisas com você. E há outras pessoas além de nós, e também te-
mos que compartilhar com elas o mesmo espaço por que já não
somos só nós dois. Eu não planto o que como, nem costuro o que
visto, mas como e visto. Então me pergunto sempre: o que é que
eu possuo que outras pessoas não têm? Se alguém planta algo para
mim, o que posso fazer para retribuir isso? Mas não faça nada por
ninguém se não sentir vontade de fazer, porque tudo tem seu tem-
po de amadurecimento, de se tornar feito, e há tempo para tudo.

– Sinto remorso e vontade de chorar.
– Então, que o senhor chore bastante. Livre-se dessa angústia.
Ele enxugou algumas lágrimas no lençol e chorou bastante.

Lavou sua alma com lágrimas. D. Nízian o abraçou, depois falou:
– Erga-se. Se você não pode mudar o passado, mas reco-

nhece os erros que cometeu, então mude o presente fazendo-o
diferente todo dia, assim, no futuro não terá que se arrepender de
nada. Agora vou cuidar dos outros, mas você não vai ficar total-
mente abandonado aqui, de vez em quando, alguma das meninas
vai passar para observá-lo.

Ela se levantou e foi cuidar dos outros doentes, mas antes
de sair do quarto parou e disse:

– Vou pedir que Émandy traga tesoura, barbeador e ajude
você a melhorar sua aparência. Não se levante dessa cama sozinho
para não machucar o ombro.

– Émandy? Acho que ainda não a conheço.
– Você não lembra que ela cuidou de você no segundo dia

da sua estada aqui?
– Não me lembro.
– Você não lembra de nada?
– Eu me lembro da senhora, de Selnaya... Não lembro de

mais ninguém.
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– Naquelas condições você lembra de mim e não lembra de
Émandy que ficou horas a seu lado?

– Eu não consigo me lembrar. Não lembro mesmo, mas
vou agradecê-la pelos cuidados.

– Ela é uma boa moça. Uma criatura encantadora! É mais
uma voluntária muito dedicada de Courian. Mora apenas com seu
pai e alguns empregados. Como vai se casar, ela não tem vindo
ajudar como antes. Temos que nos acostumar com sua ausência,
em breve vamos perdê-la.

– Espero que ela seja feliz, disse Rêyon.
– É o que todos esperamos.
– A senhora duvida disso?
– Ela vai se casar com Lênur.
– Lênur? Como alguém decente se une a ele?
– Não sei. Mas antes de saber dessa história de casamento

eu podia jurar que o pai de Émandy não tinha nada a ver com a
invasão de Sórian. Sabemos que ele é um rico explorador de ouro.
Até nos ajuda muito a manter esta casa. Não sabemos até onde ele
está envolvido com isso, se é que ele está envolvido.

– A filha dele sabe disso?
– Acho que ela desconfia.
– O que ela acha do casamento?
– Sofre bastante porque não o ama. Nem ao menos o co-

nhece bastante. Tudo aconteceu muito rápido e sem que Émandy
soubesse.

– Quando será o casamento?
– Em dois meses. É por isso que ela não tem mais tempo de

vir aqui. Já conversamos demais, agora devo cuidar dos outros.
Dona Nízian meteu a mão no bolso, tirou um colar de ouro

com uma pedrinha azul e falou:
– Eu ia me esquecendo outra vez. Encontrei isto num pe-

queno bolso falso da perna da sua velha calça.
– Como eu pude esquecer isso! Minha proteção está aí! Per-

tenceu a minha mãe. Agradeço por ter guardado para mim.
Rêyon pegou o colar e, depois de beijá-lo, colocou no bolso

da nova camisa que Dona Nízian lhe presenteara.
Enquanto Dona Nízian organizava algumas coisas no quarto,

Rêyon pensava sobre o casamento e chegou à conclusão de que o
pai de Émandy podia estar envolvido na invasão de Sórian. Passou
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repentinamente pela cabeça a ideia de raptá-la para forçar seu pai a
desistir de Sórian, mas isso seria uma tática suja de guerrilha, além
do mais, ela havia cuidado bem dele. Ela não merecia isso. Foi aí
que Rêyon estremeceu de susto e disse para si mesmo: “ela corre
perigo! Preciso avisá-la”.

Antes que Dona Nízian saísse, Rêyon comentou com ela sobre
sua suspeita e ela concordou que havia essa possibilidade, porém,
era remota.

Rêyon esperou a visita de Émandy, mas ela não compareceu
devido ao envolvimento com outros pacientes em estado bem
mais grave.

Em vez de Émandy, ele recebeu a visita de Zydon. Ele era
um senhor de mais ou menos sessenta anos. Tinha uma aparência
tranquila e serena. Usava cabelos longos e uma barba sempre bem
feita, bem aparada. Era um homem experiente. Isso era o que ele
sempre dizia: “não sou inteligente nem pessimista, sou experiente”.
Quanto à inteligência eu nada discuto, mas sobre o pessimismo
devemos ponderar: às vezes, um pessimista nada mais é do que
uma pessoa que de alguma forma pode ver algo mais. Eu sei que
nem sempre isso é verdade.

Zydon era uma pessoa especial, daquelas que quando falam
as outras pessoas se juntam para ouvir. Ele contava histórias as
mais variadas possíveis. Todas com um conteúdo moral muito bem
definido.

Naquele dia, Rêyon e Zydon conversaram até a meia noite,
quando Dona Nízian os interrompeu com a alegação de descanso
para os dois. Ela os convenceu a irem dormir.

– Meu caro jovem, disse Zydon, enquanto estivermos sob
os cuidados dessa deusa nada de ruim nos acontecerá. Passo horas
pensando nas coisas da vida procurando algo, um mínimo detalhe
nos atos humanos que me faça acreditar que nossa existência faz
sentido. Não raro, percebo-me às voltas com o otimismo porque
há seres humanos capazes de coisas que nos orgulham e fazem
despertar em nós o que temos de mais puro que são as emoções.
Há pessoas como Dona Nízian que justificam a existência humana.
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Capítulo 38

No dia seguinte, Rêyon havia recebido dois vizinhos de quar-
to que estavam muito mal. Eram tantos ferimentos à bala que não
se sabiam como ainda estavam vivos. Não resistiram mais do que
quatro horas. Foram os primeiros casos de morte de que Rêyon
teve notícia naquela casa.

Algumas pessoas se juntaram para velar os mortos. Após
algumas homenagens, todos, exceto Rêyon e Zydon, se retiraram.
Em seguida, Zydon se aproximou silenciosamente dos ataúdes.
Depois de alguns segundos, em tom melancólico e voz pausada,
fez uma oração. Suas palavras continham um forte teor sentimental
e algumas frases saiam machucadas e com expressões faciais, às
vezes, de um resignado, outras vezes, de um revoltado:

– Morreram, disse Zydon, pagaram suas penas. Ano após
ano, dia após dia, cada hora dessa vida, cada minuto, até o último
segundo. Foram condenados a viver em Dórbriand, como todos
nós, frágeis viventes despidos ou não de todo luxo, de todo gozo.
Tentaram fugir da morte desde o dia em que nasceram. Bem sei
que não é possível fugir dela. É sabido que definhamos a cada dia
nesse desenrolar da vida num processo natural cuja sentença final é
a morte. Nascemos e morremos todos os dias: uns de falência
natural dos órgãos, determinada pelo tempo; outros de morte es-
perada. Mas, alguém me perguntaria: o que é morte esperada? E
eu responderia que é aquela morte causada pela indecência daque-
les que se omitem ante a obrigação de preservar a vida. É aquela,
causada pela imoralidade dos opulentos que fingem não ver a mi-
séria dos condenados e se entopem de azeite e vinho em mesas
fartas. É aquela, esperada pela falta de vergonha daqueles que con-
quistam o poder e se tornam servos da minoria abastada em detri-
mento da maioria desamparada. É de morte esperada a sentença
lenta prolatada e executada pelo próprio homem.

Zydon parou um instante, respirou fundo e continuou:
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– Morreram, pagaram suas penas! Se eram ricos, suas rique-
zas foram seus cárceres. Viveram com medo, pois não há um só
homem que se julgue tranquilo, sendo rico; feliz, poderoso e forte
se vive em meio à miséria, à infelicidade e à fraqueza que rodeia os
carentes de oportunidade: aqueles que vivem às margens podres
desse lago de lama, chamado sociedade, criado com o propósito
de os homens se protegerem uns aos outros pela justiça, e que, ao
longo dos tempos, foi desvirtuada pelo corporativismo dos gru-
pos dominantes. Isso é uma realidade na sociedade injusta em que
vivemos. Mas eles morreram, sou testemunha disso e não há mais
o que fazer. Os infelizes pagaram suas penas. Se eram ricos já tive-
ram seus quinhões e que agora de nada valem. Eles vão ter que se
despir de tudo para terem descanso. Se eram pobres, como é o
que parece, foram mais dois excluídos, mas que agora se unem a
terra e se igualam a nobres e vagabundos. Para eles, acabaram-se
todos os mistérios, todos os enigmas indecifráveis e todas as dúvi-
das. Foram-se todos os males e toda dor. Experimentarão o sono
profundo coroado pela libertação, porque, quer queiram ou não,
ricos ou pobres fazemos parte dessa imensa procissão de escravos
desesperados e desamparados em busca de um abrigo; tentando
viver e ser felizes em cada momento porque a única e angustiante
certeza que temos é a da morte. E o que só aumenta nossa angústia
é a incerteza quanto ao pós-morte: há luz ou escuridão? Gozo ou
sofrimento? O Ser Supremo existe? Se ele existe, qual a definição
religiosa que mais se aproxima dele e que, consequentemente, nos
garante a tão sonhada felicidade?

Zydon abaixou a cabeça, fechou os olhos e após quase um
minuto falou:

– Há momentos em que acredito que se há alguém nos céus,
esse alguém não nos ouve, não nos vê, não nos sente nem nos ampa-
ra. Outras vezes, simplesmente acredito que esse ser não existe. Mas,
se ele não existe isso é algo para lamentarmos muito. Que pena!
Nesse caso, a vida acaba aqui como acabou para esses homens.

Zydon toca a testa de um deles e diz:
– Já não há calor em seus corpos, eles morreram, caro Rêyon.

Os infelizes pagaram suas penas. Certamente não devem mais nada
aos mortais.

– Você chegou a conhecer algum deles, perguntou Rêyon.
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– Não os conheço. Nunca os vi antes. Mas isso não importa.
Não se admire à toa por causa da minha retórica. Sou apenas mais
um louco jogando palavras ao vento. Já não há plateia para mim.
Todos já se retiraram mansos e silenciosamente como aqueles que
furtam. Eles aceitam isso sem questionar e nas suas alcovas rezam a
meia boca para não serem os próximos. E assim, tornam-se do-
centes da escola da resignação e seus filhos, discentes envergonha-
dos. É assim que se aprende a ver a morte sem chorar e sem ques-
tionar. Eles a veem com os olhos do cordeiro que espera o açou-
gueiro amolar o facão. Isso acontece todos os dias na desvaloriza-
ção fria e banal dessa vida. Assim, a morte já anda entre nós sem
tanta cerimônia. Ela vive a nos rodear feito inimigo traiçoeiro. Ela
só tem um cuidado: não mostra nunca seu rosto. Na maioria das
vezes, caminha lento, outras vezes não, vem fulminante. Ela costu-
ma pegar a gente pelo estômago. Aperta assim!

Ele fez um gesto de dor e continuou sua fala:
– E a gente vai ao chão.
Zydon olha por uma janela e aponta numa direção dizendo:
– A morte está ali. Eu a vejo agora lá no meio daquele açude

seco, naquela terra seca e estéril. Ali, onde só pode brotar a miséria.
Você está vendo?

– Não. Não vejo nada ali.
– Será delírio? Eu estou vendo, garoto! É figura feia! O ven-

to sopra a poeira do chão. Eu vejo seu capuz ao vento se moven-
do feito uma flâmula. Da última vez que conversamos, ela me
falou sobre seu ofício:

– É cansativo, disse-me ela, mas é o cumprimento da minha
sentença.

– Eu perguntei: que sentença? E ela me respondeu:
– Tirar o último suspiro dos viventes e guiá-los rumo ao

infinito.
– Então eu falei: que trabalho terrível! E ela me disse num

tom de desabafo:
– É angustiante!
– Perguntei o que ela sentia naquilo que fazia e ela me res-

pondeu:
– Sinto pena. Faço isso por compaixão. Quando eu chego,

geralmente não há mais nada a ser feito. Às vezes, passo dias ao pé
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da cama do indivíduo acreditando que algo vai salvá-lo. Mas, quan-
do vejo que não há o que fazer eu abrevio seu sofrimento.

– Nunca pensei que fosse assim.
– Não saio por aí matando as pessoas. Minha sina é levar

todos de volta. Faço de tudo para retardar esse dia, mas vocês me
procuram o tempo todo. Talvez seja essa impaciência, essa busca
de não sei o quê. Talvez seja esse mundo louco que vocês estão
criando. Eu não sei... Vocês estão sempre procurando alguma coi-
sa, mas não encontram nunca. Não há a menor chance de encon-
trar, pois vocês não sabem o que procuram! Passam pela vida sem
notá-la e quando se dão conta... já é hora de ir comigo. Sinto pena
de vocês, frágeis criaturas perturbadas!

– Ela balançou a cabeça encapuzada negativamente e disse:
– Não há nada mais frágil do que um humano! E... como

são pequenos! Arrogantes! Como são inconstantes! Temperamentais!
Possessivos, vaidosos, preconceituosos! Como são tolos! Tenho
pena de vocês! Tudo estava correto. Cada coisa em seu lugar. Mas
vocês mudaram tudo alterando a ordem natural das coisas. Por
que complicam tudo? Ainda assim, pergunto-me sempre: por que
amo tanto vocês?

– Você nos ama?
– E como amo!
– E as tragédias onde, às vezes, morrem milhares? Famílias

inteiras sofrem!
– Não provoco tragédias. Evidente que não! Jamais provo-

caria algum mal aos meus amados!
– Por que morremos? Por que não nos deixa viver?
– Você não quer entender. Está um pouco perturbado e já

esqueceu que apenas abrevio o sofrimento. Já se perguntou o que
aconteceria se ninguém morresse?

– Ser imortal não é bom? Você é imortal. Ao menos nunca
ouvi dizer que a morte podia morrer.

– Você gostaria de ser eterno com um câncer na cabeça? Ver
seu corpo sendo castigado pelo tempo a ponto de se dissolver?
Gostaria de viver a vida quase morto? Gostaria de não morrer,
mas permanecer quase vivo?

– Você vive assim?
– Você acha que posso afirmar que ainda vivo? Ponha isso na

sua cabeça: não morrer é o pior castigo para qualquer criatura viva.
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– Quem ou o que é você?
– Já fui humano e... Isso faz muito tempo. Agora tenho que

cumprir minha sentença e... Para mim, cumprir a sentença signifi-
ca manter o estado de consciência humana enquanto meu corpo
apodrece.

– Por que cumprir uma sentença tão cruel?
– Eu fui um suicida.
– Fiquei surpreso com essa revelação. A morte não entrou

em detalhes comigo, cortou a conversa e me alertou dizendo:
– Renuncie todo seu rancor e parta desta casa o mais rápido

possível se quiser continuar vivendo.
Depois de alguns segundos, Rêyon perguntou:
– Você já se decidiu?
– Ficarei aqui. Mas, amigo Rêyon, aconselho você a não fi-

car. Também peço que não se aproxime de Courian e Sórian pelos
próximos sete dias, pois ela está indo para lá.

Rêyon olhou para Zydon e perguntou o que ele queria dizer
com todo aquele comentário. E ele respondeu:

– Na idade que tenho, perde-se a crença ao ver erros antigos
se repetirem. Daí as palavras se desprendem da boca facilmente
por estarmos cansados das mesmices. Estou cansado de viver no
centro desse mundinho criado pela mediocridade. Não sei se ainda
quero dizer algo com tudo isso que falo ou se apenas faço ecoar os
gritos da minha juventude. Não sei! Só sei que isso que sei e digo
faz parte da minha experiência de vida. Isso é muito particular. O
que digo hoje é o resultado de somas e subtrações de experiências
não só minhas, mas de outras pessoas que eu observei durante
toda minha vida. O resultado da equação é o que sou hoje e o que
penso hoje. Vejo nos teus olhos um desejo imenso de também ser
algo. Um desejo de dizer ao mundo: “você não pode pisar no meu dedão
do pé como se nada estivesse acontecendo. Não adianta fingir que não me vê,
pois meu dedo está debaixo do seu pezão e se você não o tirar eu não respondo
por mim”.

Zydon colocou a mão no ombro de Rêyon e continuou:
– Resolva sua equação e descubra sua verdade, garoto. Ela

será diferente de outros milhares de verdades, mas será sua e você
terá que defendê-la.

– O que é a verdade para você?
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– Só posso falar com segurança sobre a minha verdade.
Isso que penso e sou é apenas minha verdade. Resolva logo sua
equação e depois você verá que também tem uma verdade.

Dona Nízian entrou no quarto para organizar a retirada dos
defuntos e advertiu Rêyon:

– Se quiser se recuperar bem, escute menos o senhor Zydon.
Volte para a cama e durma. Amanhã quero vê-lo livre, ao menos
dessa barba.

– A senhora está mimando muito esse menino, disse Zydon
aos risos.
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Capítulo 39

Rêyon foi dormir pensando nas palavras do Sr. Zydon, o
homem que falava com a morte. Antes de dormir, porém, pen-
sou: “se eu pudesse falar com a morte perguntaria tudo sobre o
outro lado da vida. Acho que ela sabe quem está de cada lado.
Então eu descobriria em que lado Emy se encontra”.

Ele adormeceu e sonhou que estava livre da barba e dos
cabelos compridos. Ao seu lado estava Emy. Ambos caminhavam
pela praia. Aproximaram-se de enormes e cavernosos rochedos,
embrenharam-se no meio daquelas rochas e à sombra delas se sen-
taram na areia. Pela primeira vez, nos sonhos de Rêyon, eles não
estavam sob a luz das luas. O que se via no alto do céu era um sol
de quase meio dia. Isso dava a certeza de ser apenas um sonho e
não um deslocamento da alma. Rêyon olhou para o mar e falou:

– Essas águas já tiveram um significado tão ruim para mim!
Mas hoje elas estão calmas e eu posso observá-las melhor. Devo
confessar, Emy: nunca me senti tão feliz.

– Também estou muito feliz, Rey.
Ele pegou sua mão e a beijou enquanto tirava do bolso um

colar de ouro com uma pedrinha azul que pertencera a sua mãe.
Ela ficou encantada com a beleza daquela joia. Após colocá-la no
pescoço de Emy, ele falou:

– É um presente de minha mãe para você. Acho que de
alguma forma ela sabia que nós nos encontraríamos, algum dia.

– Sua mãe é muito generosa.
– Ela não está mais conosco.
– Que pena, eu ia adorá-la! Mesmo assim, agradeço a ela. É

maravilhoso! Eu gostei muito!
– Nada pode ser mais belo e maravilhoso do que você.
Ela também o presenteou com um lenço de seda perfuma-

do. Ele agradeceu e levou o lenço ao rosto dizendo:
– Tem seu cheiro! Vou lembrar de você sempre que eu o

tocar.
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Ela sorriu e deu-lhe um forte abraço, depois perguntou
sorrindo:

– O que você vê nas águas agora?
– Vejo que há cores mais claras e frias, e não somente cores

fúnebres, sombrias. Há tons azuis e verdes. Também sou capaz,
neste momento, de ouvir a música do vento e ver o bailar das
águas. Com você nos meus braços, sinto uma paz tão grande que
chego a pensar que posso voar sobre esse mar. Olhando para você
tenho medo que isso acabe, ou que eu acorde como das outras
vezes e não a veja nunca mais.

Ele se aproximou dela e olhou no fundo dos seus olhos.
Ficaram alguns segundos a se admirar e se acariciar. Os lábios se
aproximaram devagar enquanto os olhos se penetravam.

A força do desejo era tão grande que as horas fluíam apres-
sadamente sem que eles percebessem, enquanto as palavras de ca-
rinho se alternavam com o encontro dos lábios em beijos cada vez
mais ardentes.

Já eram quase duas horas da tarde. Eles não se cansavam das
carícias que faziam mutuamente. As mãos dele se perdiam em afa-
gos naqueles cabelos negros longos e sedosos. O sorriso de Emy
mostrava seus lábios carnudos bem definidos e uma brancura de
dentes perfeitos.

O lento arrancar da blusa revelou fartos e rijos seios macios
de um corpo moreno escultural. Da sincronia das bocas em beijos
famintos ele sentiu emanar calor, ao mesmo tempo em que o cor-
po dela exalava um cheiro suave de perfume essencial de fêmea
humana. Ele acariciou e beijou cada poro daquele corpo. Fizeram
amor ali mesmo onde a brisa suave era a única testemunha daquela
conjunção sensual.

A tarde caía quando eles voltavam pela praia semideserta
sentindo o frescor das águas em seus pés descalços. Não tardaria a
anoitecer.

Dali para a casa de Dona Nízian eram apenas dois quilôme-
tros e eles seguiram brincando pela praia. Era a mesma praia de
todos os sonhos de Rêyon.

Emy chegou primeiro. Rêyon chegou a casa logo depois e
encontrou Dona Nízian sentada, na varanda.

Ele se aproximou e a surpreendeu com sua aparência: cabe-
los cortados e sem barba.
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– Vejo que me enganei, disse ela, você é apenas um menino!
Um belo menino! À primeira vista, e por conta da barba e daquele
cabelo, eu achava que você tinha uns trinta e cinco anos. Agora...
Acho que tem uns vinte.

– Obrigado. A senhora é muito gentil.
– Sente-se aqui comigo um pouco. Tenho notícias de Peron.
– Peron? Ele está vivo?
Ele se sentou ao seu lado e ela falou:
– Sim. Mas, contenha-se. Vou contar o que aconteceu. Quan-

do você chegou aqui e disse onde estava seu amigo, providenciamos
o socorro a ele. Quando o trouxeram até aqui eu o reconheci logo.

– De onde o conhecia?
– Ele veio ao mundo por estas mãos, meu filho. E ainda fui

sua ama-de-leite.
– Onde ele está?
– Ele está bem. Sua recuperação está sendo rápida.
– Ele sabe que estou aqui?
– Se soubesse, colocaria tudo a perder. É muito perigoso

fazer o que vocês fizeram. Seus nomes já são conhecidos por to-
dos nestas cercanias, por isso mantenho você aqui em segredo. Eu
não podia manter vocês dois aqui em segurança, principalmente
Peron, que todos daqui o conhecem.

– Acha que posso ser reconhecido?
– Não. Tenho certeza de que só o conhecem pela fama e

pelo nome.
– Preciso me juntar a ele!
– Ainda não. Tudo tem seu tempo. Como já falei, ele está bem,

não se preocupe! Peron é muito forte. Fique sossegado. Eu, como
todos daqui, apoiamos veladamente a causa dele e do povo de Sórian.

– Lênur não deve ver isso com bons olhos.
– É verdade. Só estamos de pé ainda porque o senhor Duran

nos apoia. Se não fosse isso, ele certamente ordenaria que seus ho-
mens destruíssem nossa casa. Mas de vez em quando preciso
lembrá-lo de que aqui é território neutro: Lênur não pode entrar.

– Não vi aparecerem soldados por aqui.
– É muito difícil, mas aparece. E quando isso acontece tanto

faz se estão do lado de Peron ou de Lênur. Todos terão o mesmo
tratamento de irmãos que somos. Mas sabemos que a causa de
Peron é justa, a de Lênur, injusta.
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– Preciso vê-lo!
– Ele não está aqui próximo, pois seria muito fácil achá-lo.

Asseguro-lhe de que ele está nas montanhas e em breve haverá
novo ataque.

– Preciso sair daqui e encontrá-lo. Essa causa agora é minha.
– Claro, mas ainda não é o momento certo. Quando for a

hora eu o aviso.
Alguns minutos depois, Dona Nízian se encontrava em seu

quarto quando ouviu um barulho muito forte. Em seguida ela se
surpreendeu com a presença de Lênur e perguntou:

– O que está fazendo? Gritou a senhora.
– Desculpe... É que pensei...
– O senhor chutou a porta! Como ousa entrar assim em um

lugar como este?! Aqui, nesta casa não entram militar nem rebelde!
Deixe as armas e a farda lá fora! Respeite este lugar! Você fez isso
com todas as outras portas assustando os doentes?!

– Estamos procurando guerrilheiros! Eles estão destruindo
tudo! Começaram os ataques com bombas nos arredores de
Courian e soubemos que dois líderes se encontravam aqui.

– Aqui não há guerrilheiros, senhor Lênur! Está vendo al-
gum aqui no quarto? Viu algum nos outros quartos?

– Ouvi dizer que estavam aqui.
– Estiveram dois estranhos, mas...
– Quais os nomes deles?
– Chamavam-se Peron e Rêyon.
– Malditos! Eles são guerrilheiros, Dona Nízian! Como ousa

nos trair? Antes que amanheça tudo isto aqui será só ruína!
– Tente fazer isso e você vai me conhecer de verdade!
– Onde eles estão?
– Ambos estavam bastante machucados e com balas no

corpo. Imagino agora de onde vieram aquelas balas!
– Onde posso achá-los?
Dona Nízian abriu uma janela e apontou para um terreno

ao lado.
– O branco, chamado Rêyon, está enterrado à direita. O

Negro, Peron, está à esquerda. Houve infecção por todo o corpo
e perda de sangue. Nada pudemos fazer.

Do armário do quarto Rêyon escutava tudo.
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Enquanto Lênur saía da casa, Rêyon usava uma saída para o
mar que começava dentro do armário. Seguindo as orientações de
Dona Nízian, duas horas depois ele se reunia com um grupo das
montanhas e ouvia deles o relato de sucesso em todas as operações.

– O que quer dizer “sucesso em todas as operações”? Per-
guntou Rêyon.

– Zêior descobriu que para ter sucesso na luta teríamos que
acabar com quem a financiava: os donos das mineradoras de
Courian.

– O que aconteceu com eles?
– Quem resistiu, morreu.
Anoitecia quando Rêyon se aproximava da casa de Emy com

a senhora Nízian e Selnaya. Ainda havia fumaça no local. Alguns
minutos depois de entrar nos escombros da casa, Nízian voltou
trazendo algo para Rêyon. Ela lhe entregou um pequeno objeto de
ouro derretido e sem forma, com uma pedrinha azul escurecida
pelo calor do fogo, dizendo:

– Há vários corpos lá dentro!
Rêyon acordou assustado. Lamentou o terrível sonho, to-

mou água e voltou a dormir. Mas o sonho voltou como se fosse
uma continuação:

– Rêyon, disse a senhora Nízian, eu tenho ajudado como
posso para que a normalidade da vida em Sórian se restabeleça.
Mas estou vendo que as coisas não são como eu pensava. Sempre
esperei tudo de mau da parte de Lênur e seus soldados; da resis-
tência, não. Por que fizeram isso? Queimaram pessoas vivas!

– Ele era um dos que patrocinavam todo o terror em Sórian.
Essas palavras foram ditas por Peron que se aproximava

dos três.
Rêyon perguntou:
– Peron? Diga-me que não foi você quem fez isso!
– Não, Rêyon. Não o fiz.
Depois de alguns segundos Peron perguntou:
– Não está feliz por me ver?
– Claro que estou, meu amigo. Mas veja o que restou de mim!
Ele apontou para os escombros e foi ao encontro de Peron

para abraçá-lo dizendo:
– Ela estava lá, Peron. Eu a encontrei e... fizeram isso com ela!
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Rêyon disse essas palavras e era aparente sua indignação e
revolta.

– Sinto muito por ela, Rêyon.
– Quem fez isso, Peron?
– Não sei, meu amigo! Mas suspeito que foram mesmo os

nossos. Agora, agradeço aos céus por eu não ter participado nessa
operação. Fui designado para outras casas de outros inimigos. Eu
só peço que não culpe nossos amigos. Eles não sabiam de nada. Se
soubessem que pelo menos um dos moradores dessa casa tinha
ligações contigo, seriam capazes de sacrificar a própria causa de
Sórian a lhe causar essa dor. Perdoe-nos, por favor! Não era assim
que queríamos nossa liberdade! Não era a esse preço! Eu sinto
muito, amigo!

Peron se afastou um pouco de Rêyon e disse:
– Vou investigar isso. A ordem não era destruir sem garantir

segurança para os que se entregassem. Agora, vamos sair daqui,
meu amigo. Não sofra mais. Vou pedir para que nossos amigos
cuidem de tudo. Vamos sair daqui e ir para um lugar seguro. As
tropas de Lênur estão por toda parte.

– Eu quero julgar as pessoas que fizeram isso! Quem quer
que tenha feito isso vai pagar!

– Faremos isso. Estou do seu lado. Agora vamos sair daqui.
Rêyon o acompanhou com Nízian e Selnaya. Peron lhes con-

tou toda a história do envolvimento do Senhor Duran com a inva-
são de Sórian.

Nízian disse que já desconfiava daquilo, mas não concorda-
va com aquele desfecho.

– Isso foi desumano, Peron!
– Perdoe-nos, minha mãe.
Peron olhou para Rêyon e quis confortá-lo, mas ele seguiu a

pé em direção ao mar, deitou-se na areia enquanto observava o
céu e suas estrelas.

Dona Nízian amarrou um cavalo às pedras, em seguida se
aproximou dele e falou:

– Vamos voltar para as montanhas. Não demore muito.
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Capítulo 40

Rêyon acordou assustado ao ouvir alguém bater à porta e
perguntar se podia entrar.

Ele estava de volta ao seu quarto na casa da senhora Nízian.
Olhou no espelho e viu seu cabelo longo e sua barba. Suspirou
aliviado dizendo:

– Era só um sonho! Que sonho horrível!
A voz feminina insistiu:
– Senhor, posso entrar?
Ela bateu novamente se identificando:
– Sou eu! Émandy!
Ele se apressou em abrir a porta e quando a viu ficou confu-

so. Então ela falou:
– Estou feliz por vê-lo recuperado. Vá para sua cama e fi-

que deitado enquanto preparo o material para cortar seu cabelo.
Ela entrou, encaminhou-se direto aos seus afazeres. Rêyon

não escondeu sua admiração e, bastante confuso, exclamou:
– Emy!
– Eu sou Émandy, senhor.
– Emy, sou eu! Não lembra de mim?
Um pouco confusa ela o observou melhor e falou:
– Lembro. Cuidei do senhor no primeiro dia em que che-

gou aqui.
Ele se sentou na borda da cama sem tirar os olhos dela que

abria cortinas e janelas.
– Desculpe por não poder conversar muito, disse Émandy.

É que estou cheia de coisas para fazer.
Ele ainda estava tentando entender o que se passava. Ela se

dirigiu sorridente a ele e falou:
– Não me diga que estava dormindo a esta hora da manhã!

São quase dez horas!
Com um ar de espanto ele perguntou:
– Não estou dormindo? Não estou sonhando?



200

V
a
n
ra

z

Ela sorriu fazendo uma cara de quem não estava entenden-
do o que ele dizia e falou:

– Sonhando? Por que acha que está sonhando?
– Porque você está sempre nos meus sonhos!
Achando que ele lhe dirigia um galanteio ela tratou de mu-

dar o assunto:
– Eu trouxe tesoura e barbeador. O Senhor já consegue se

barbear?
Ele se dirigiu a ela e segurou seus braços forçando um pou-

co para que ela olhasse para ele e disse:
– Deus! Como isso é possível?! Olha para mim, Emy! Sou

eu! Não me reconhece?
– O Senhor está me assustando! Por que está agindo assim?

Meu nome é Émandy e, por favor, tire suas mãos de mim!
Ele tirou rapidamente as mãos dela e disse:
– Perdoe-me! Acho que confundi você com alguém! Eu

não queria assustá-la!
– Tudo bem, não foi nada! Vá para sua cama, por favor e...

Acho que o senhor ainda não está bem. Eu já estou de saída...
Trouxe algo para comer, sirva-se. Tenha um bom dia, senhor!

Ela já ia se retirando apressada quando ele falou:
– Senhora!
Ela deu meia-volta e respondeu:
– Sim.
– É que... Eu... Ainda não consigo me barbear. Por favor,

ajude-me!
Ele estava com os olhos quase saltando das órbitas oculares,

tamanha era a admiração. Parecia que estava diante de um fantasma.
– A senhora se chama Émandy?
– Émandy. É isso mesmo. O senhor está bem? Quer que eu

chame alguém?
– Eu não sei... A senhora...
Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele perguntou:
– A senhora me perdoa?
– Claro! Está... Está perdoado! É que fiquei assustada!
– Senhora, desculpe-me! Isso não vai mais acontecer! Eu...

Eu prometo! Pode me ajudar?
– Pode me chamar de Émandy. Deixemos de lado as pri-

meiras impressões. Diga-me como se sente hoje, senhor.
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Ele ficou estático. Ela se aproximou e lhe ofereceu uma maçã.
Ele estava tão admirado que não ouviu nada. Ela perguntou

novamente:
– O senhor quer uma maçã?
– Não... Eu... O que disse?
– Eu perguntei como o senhor se sente, ofereci maçã e não

ouvi nenhuma resposta. Não me parece bem. Está sentindo algu-
ma coisa?

Ele ficou olhando para ela tão admirado que ela, assustada,
foi saindo de lado.

– O senhor está precisando de ajuda?
– Não sei ao certo!
Percebendo que ela estava com medo ele se afastou andan-

do para trás sem tirar os olhos dela. Sentando na beira da cama ele
esfregou o rosto com as mãos e perguntou mais uma vez:

– A senhora tem certeza de que não me reconhece? Tente
me ver sem este longo cabelo e esta barba!

– Sinto muito, mas... Eu não o conheço, senhor!
– Desculpe-me! Perdoe-me outra vez, por favor! Insisto que

me perdoe!
– Esta tudo bem, só precisa descansar mais! Vou chamar

alguém para analisar melhor seu quadro de saúde.
Naquele momento, Selnaya entrou no quarto perguntando:
– Posso cortar seu cabelo?
Imediatamente Émandy respondeu aliviada:
– Pode sim, já estou de saída.
– Então, Émandy, deixe esse comigo.
– Você tem mais experiências do que eu. Observe-o melhor,

por favor. Vou ver os outros. Outra coisa: tente fazê-lo comer.
– Não vá, pediu Rêyon.
– Senhor, deixe-a ir, disse Selnaya. Há trabalho demais aqui.

Não confia no meu trabalho?
– Desculpem.
Quando Émandy chegou à porta, chamou Selnaya e falou

baixinho:
– Ele está um pouco confuso. Fique atenta as suas reações.

Está me confundindo o tempo todo com alguém.
– Deixe comigo.
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Meia hora depois o cabelo de Rêyon estava devidamente
cortado. Selnaya já se preparava para raspar a barba de Rêyon quan-
do a senhora Nízian veio chamá-la. Ela nem entrou no quarto, nem
chegou a ver o cabelo cortado de Rêyon, pois estava ocupadíssima.
Apenas se apressou em falar:

– Sel, preciso de você. Vamos fazer um parto urgente e de-
licado. Émandy não tem experiência nisso, você pode me ajudar?

– Claro!
– Bom, estou indo na frente. Não demore. É um caso urgente!
Selnaya se virou para Rêyon e disse:
– Sinto ter que deixá-lo, há algo mais urgente. Você conse-

gue se barbear sozinho?
– Claro! Eu consigo movimentar bem meus braços. Estou

ótimo!
– Deixe-me ver isso.
Ela verificou a cicatriz no ombro de Rêyon e ficou admirada:
– Graças aos remédios de Nízian está tudo cicatrizado. Fico

feliz por vê-lo assim. Eu vou, mas volto logo.
Selnaya saiu pelo corredor e andava rapidamente, quase cor-

rendo. Ao passar por Émandy, ela pediu que ajudasse o Rapaz.
– Émandy, nós vamos fazer um parto. É coisa urgente. Vá

até o quarto três e ajude aquele senhor a se barbear.
– Nízian já me pediu isso. Estou indo para lá.
Émandy tentou se livrar daquela tarefa, mas, não tendo ou-

tra pessoa para ajudar Rêyon, ela não teve como pedir a senhora
Nízian a sua substituição. Desta vez, ir até o quarto de Rêyon era
uma missão difícil. Temerosa ela se aproximou e bateu devagarzi-
nho. Ele disse que podia entrar. Logo que ele viu que era Émandy,
começou a fingir que se barbeava com dificuldade. Ela entrou,
mas, de propósito, deixou a porta aberta.

– Quer que eu faça isso, senhor?
– Obrigado, eu posso fazer sozinho.
Ela ficou de pé enquanto ele tentava fazer duas coisas:

observá-la e se barbear.
– Pode continuar – disse Émandy – eu vou ficar olhando. Se

você precisar de ajuda...
Ele deixava transparecer que aquele ombro em recuperação

não o deixava realizar aquela tarefa. Sem sucesso ele entregou a ela
a tesoura. Em seguida ela começou a cortar a barba dele.
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Sem tirar os olhos dela, bastante confuso falou:
– Desculpe se aborreci você, se a deixei com medo de mim...

É que sua semelhança com Emy é tão grande que chego a ficar
perturbado.

Ela nada falou. Apenas gesticulou aceitando as desculpas.
Enquanto ela cortava a barba ele não parava de olhá-la ten-

tando entender o que se passava.
– Seus cabelos são iguais aos meus: muito finos e castanhos,

disse Émandy.
Esse comentário foi uma tentativa de desviar a atenção de

Rêyon que a encabulava com o olhar, mas ele não ouviu essas pa-
lavras porque dentro dele travava-se um grande conflito.

– Eu conheci alguém parecido com você e se chamava...
Ela o interrompeu dizendo:
– Essa barba vai me dar um enorme trabalho! O senhor

quer que eu tire tudo?
– Você é muito parecida com ela!
– Não se mexa nem fale mais nada. Estou cortando essa

imensa barba.
Ele olhou diretamente em seus olhos e falou:
– Você é... Não, não é. Já me respondeu isso. Por que eu

acho que a conheço?
– Não sei. Eu tenho certeza de que não o conheço.
– Eu...
Ela o interrompeu.
– Senhor, eu preciso terminar meu serviço. Se ficar falando

vai me interromper e ainda pode se machucar!
– Quem é você?
Aborrecida ela falou:
– Não vou responder.
Rêyon fechou os olhos e, depois de alguns segundos de si-

lêncio, ao perceber sua tristeza ela falou:
– Minha mãe me chamava diferente. Ela só dizia Émandy

quando tinha alguma reclamação a fazer comigo, mas isso faz tan-
to tempo! Eu ainda era criança.

Ainda com os olhos fechados, Rêyon perguntou:
– Como ela a chamava?
– Ema. Só ela me chamava assim.
Seus olhos se encheram de lágrimas.
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– Nunca permiti que ninguém mais me chamasse assim, nem
meu pai.

– Ele se acidentou no mar quando um de seus barcos afundou?
– O senhor trabalhou com meu pai?
– Não.
– É melhor não falar agora. Devo terminar meu trabalho.
– Você tem uma cicatriz na perna?
– Por favor, fique em silêncio, senhor.
– Na coxa esquerda?
Irritada ela se afastou e falou em tom áspero:
– Isso já é demais! O senhor andou me espiando? Saiba que

passou de todos os limites!
Atirando uma toalhinha sobre a mesa ela esbravejou:
– Chega!
– Não! Jamais faria isso! É que eu me lembro de quando

você era pequena! Caiu das pedras há muito tempo...
Ela já ia pegando a maçaneta da porta para fechá-la quando

saísse, mas parou um segundo e perguntou:
– De onde me conhece? Como conheceu meu pai?
– Emy! Estou muito diferente?
– Por favor, meu nome é Émandy!
– Você nunca sonhou com ninguém que a chamava assim?
– O que é que o senhor quer dizer com isso?
– Você não tem... um sonho especial?
– Senhor, não o conheço, nem sei sequer seu nome! Vim

aqui a pedido de Nízian para ver se estava bem. Estou vendo que
não precisa de mim. Até logo!

Essas palavras o deixaram triste e desapontado. Quando ela
se dirigiu novamente até a porta para sair ele disse:

– Sendo assim o sonho é só meu! Neste momento tudo se
acabou! Minha procura acabou! Até então não tinha certeza se você
era quem eu procuro! Mas, diante desse comportamento arredio,
isso fica claro para mim: você não é a Emy que eu gostaria que
fosse.

Sem olhar para trás ela falou:
– Não sei o que o senhor pretende com isso...
– Se você fosse ela eu... Eu acho que você também lembra-

ria de mim.
Ele suspirou.
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Isso me persegue desde criança, disse ele. Sonho com ela e...
É tudo tão real que acho que ela também sonha comigo! É como
se não fosse sonho... Nós nos encontramos em algum lugar e...

– Por favor, pare com isso!
A porta já estava aberta, mas ela relutou um pouco a sair.

Olhando para ele perguntou:
– Quem contou isso para o senhor?
– O quê?
– Quem lhe contou isso?
– Ninguém me contou! Isso pertence a mim, senhora! Se

não quiser ouvir, tudo bem, mas não pode me impedir de... Isso
não importa! O que me importa agora é saber se devo acreditar
que o sonho é só meu! Se devo, com isso, parar tudo aqui ou
acreditar que divido realmente um sonho com alguém e recomeço
minha busca! É isso que me importa!

Ele respirou fundo e continuou:
– Desculpe tudo isso! Enganei-me! Abri as portas do meu

sonho para você que não tem nada a ver com isso. Aquilo que eu
pensava compartilhar com alguém pode não passar de um enga-
no! Você não precisa ter que ouvir meu lamento. Eu... Eu estou
perdido num lugar estranho depois de procurá-la todos esses anos!
O que eu quero dizer, senhora Émandy, é que estou pondo em
dúvida algo que me mantém vivo! Você me entende? Se acredito
nesse sonho, vejo se abrir na minha frente uma longa estrada sem
fim que me levará a uma procura também sem fim! Você não me
compreende, não é? Escuta-me! Se eu não acreditar mais nisso eu...
Eu me liberto de um sonho que eu não queria que se acabasse
nunca e... Talvez isso me faça desmoronar de vez! Nem você nem
ninguém entendem isso, não é?

Ela o olhou por inteiro como se procurasse algo através
daquela barba, e ele continuou:

– Se nada do que eu falei faz algum sentido para você, então
vai. Feche essa porta e me deixe com o resto dessa loucura!

Ela se aproximou mais e disse:
– Tudo que acabou de dizer é verdade? Não ouviu isso de

alguém?
Chorando ele falou:
– Acho que não consigo mais mentir para ninguém. Como

vou mentir para você?
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– Não sei seu nome porque temos ordens para nunca per-
guntar. Você é mantido aqui em segredo.

– Eu sou Rêyon!
– Rêyon, um dos rebeldes de Sórion?
– Não sou de Sórion!
Ele pegou a tesoura e se apressou em cortar a barba.
– Deixe que eu faça isso, disse ela.
– Se me deixar sozinho, prometo nunca mais importuná-la.
– O senhor falou de um sonho! Que sonho é esse?
– Isso não tem importância para você. Não perca seu tem-

po comigo!
Olhando no fundo dos olhos de Rêyon, com a voz trêmula

e vacilante como quem está prestes a desabar em prantos ela disse:
– Inventando essa história, o senhor não faz ideia do quanto

me magoa!
Ele se dirigiu até sua cama, sentou-se, respirou fundo e falou:
– Não estou inventando.
– Conte-me!
Ele abaixou a cabeça, levou as mãos ao rosto esfregando-o

e disse logo em seguida:
– Lembro-me que quando era criança eu... Eu não sei preci-

samente quando nem como começou. Eu sonhava com uma ga-
rotinha... Seu nome... Não sei... mas eu a chamava pelo nome de
Emy e ela me chamava de Rey.

– Rey? Ela a chamava assim? Quem lhe contou isso, por
favor, responda-me!

Olhando para ela, Rêyon continuou:
– Brincávamos nas areias de uma praia, sempre à luz das

luas... Subíamos nas pedras, descíamos correndo... Também fazía-
mos castelos... Não sonhávamos! Não, não era sonho! Era real!
Não sei explicar, mas eu nunca tive dúvidas de que tudo aquilo
acontecia de verdade em algum lugar! Eu e ela sempre estávamos
diferentes! É como se a cada dia mudássemos, crescêssemos... Você
entende o que estou querendo dizer? Fomos crianças, adolescentes
e adultos! Nós crescemos juntos e... E tudo isso aconteceu nos
meus sonhos! Não entendo como acontece... Os sonhos são está-
ticos... Quero dizer... Se eu conheço uma pessoa que tem quinze
anos hoje e, passados cinquenta anos sem que eu a veja, se eu so-
nhar com essa pessoa ela vai ter a aparência de cinquenta anos atrás,
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ou seja, aquela aparência de quando a pessoa tinha quinze anos.
Nos sonhos as pessoas param no tempo. Comigo e Emy acontece
diferente. É como se os nossos sonhos fizessem parte de nossas
vidas reais. O curioso é que nos sonhos nossos encontros são sem-
pre noturnos. Isso me leva a crer que moramos não muito distan-
tes um do outro e saímos durante a noite para conversar e conhe-
cer um ao outro, você entende? Não! Nem você nem ninguém me
entendem. Parece loucura, mas é assim que acontece! Se fosse ape-
nas sonhos comuns nossos encontros poderiam se dá a qualquer
hora do dia ou da noite. Mas não é assim. Eu me lembro que
estamos numa cidade parecida com Courian ou numa praia. Na
praia há imensos rochedos, algo muito parecido com as praias aqui
de Sórion. Ontem, eu a encontrei, mas dessa vez eu não tive a
menor dúvida, era apenas sonho. Eu percebi a diferença. Estáva-
mos numa praia em plena luz do dia. O desenrolar dos fatos não
era sequenciado... Havia interrupções, mudanças bruscas de cená-
rio! Foi um sonho terrível!

Com os olhos cheios d’água ela disse:
– Por favor, pare com isso! Você não entende o quanto isso

é sério! Não queira me confundir, por favor! Quem contou essa
história para o senhor?

– Não entendo porque me faz essa pergunta! Essa é a minha
história!

– Nunca ouvi ninguém falar de uma história assim. Se isso
fosse possível, outras pessoas também teriam passado por experi-
ências semelhantes. Saberíamos que isso é possível.

– Talvez você esteja correta. Posso até afirmar que você está
com a razão até este momento. Mas nunca mais vai dizer que não
ouviu tal coisa. Eu também nunca ouvi história parecida com a minha.

– Aqui, só uma pessoa conhece uma história semelhante a
essa: Nízian. Ela poderia ter contado isso a você.

– Eu nunca ouvi nenhum relato desse tipo! Entenda, essa é a
minha história!

Émandy olhou nos olhos de Rêyon e, com uma expressão
facial de fúria, gritou:

– Minha! Essa história é minha e o senhor está usando para
me confundir!

Ela deu as costas para ele e se dirigiu à porta. Antes que ela
saísse, ele falou:
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– Não! Não estou fazendo isso! Emy, por favor, ajude-me!
– Senhor, pare! Não continue com isso, por favor!
Ele se aproximou dela e a olhou bem dentro dos olhos.

Emy, não estou brincando!
Ele pegou a tesoura e ergueu o braço até ela dizendo:
– Por favor, tente me reconhecer!
Ela ficou imóvel olhando para o rosto daquela figura esqui-

sita. Ele insistiu:
– Tente me reconhecer!
Com as mãos trêmulas, ela pegou a tesoura, enxugou as lá-

grimas e começou a cortar a barba de Rêyon.
– O nome da pessoa com quem o senhor sonha é Emy! Eu

não acredito nisso!
Ele olhou para Émandy e falou:
– Ela me mostrou a pedra de onde caiu! Como eu poderia

saber disso? Eu posso reconhecer a pedra! Leve-me para perto
dela e eu vou provar que não estou mentindo! Você falou para
alguém sobre a prova?

– Onde está a prova?
– Não conheço o lugar, mas se você me levar até lá, eu o

mostro. Ainda sou capaz de identificar o lugar.
Ela fechou os olhos e disse:
– Isso não é possível!
– Olhando para você, eu tenho certeza de que é possível!
Ela pôs as mãos no rosto.
– Não pode ser você!
– Olha para mim! Diga que meu sacrifício não foi em vão!

Olha para mim!
Ela abriu os olhos devagar.
– Não, você não vai conseguir me enganar!
Ela se afastou dele e ele falou rapidamente:
– Eu posso provar! Eu estive com você em Sórduran! Você

esteve lá e eu estava preso! Também teve um sonho em que eu a beijei!
Ela olhou para as paredes do quarto, olhou para ele que lhe

estendia as mãos e disse:
– O que está acontecendo?
– Agora é real, Emy!
Ele se aproximou, mas ela respirou fundo e, chorando, se

afastou um pouco mais. Parecia sentir medo.
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– Não toque em mim, senhor, por favor!
– Não fuja de mim! Vou me afastar, não tenha medo! Se me

livrar dessa barba você verá que sou eu!
– Tudo que o senhor falou foi dito por mim a D. Nízian.

De alguma forma o senhor descobriu e está usando isso para me
enganar!

Émandy saiu do quarto de Rêyon apressadamente e se diri-
giu ao quarto de Nízian. Lá, não havia ninguém. Ela a procurou
pela casa toda e não a encontrando se dirigiu para sua casa. No
caminho, encontrou Selnaya que a achou bastante abatida e, por
isso, resolveu acompanhá-la até sua casa. Nervosa, Émandy parou
na praia. Selnaya a acalmou e perguntou o que se passava.

Sentadas sobre um imenso rochedo, Émandy confidenciou
sua história e tudo que se passara na casa de D. Nízian com Rêyon.

Após a saída de Émandy, Rêyon se barbeou.
Sabendo da saída de Émandy, ele resolveu segui-la para ten-

tar esclarecer os fatos. Não demorou muito e ele a viu de longe
sentada ao lado de Selnaya.

Quando ele se aproximou, o coração de Émandy disparou.
Ele continuou, parou a alguns metros e falou:

– Se não me engano, foi essa pedra que causou o ferimento.
Quando você me contou sobre a queda... Lembro que acordei no
meio da noite chorando bastante. Naquela noite foi só isso que con-
versamos. Está tudo anotado no meu caderninho. Eu até desenhei
essa pedra. Está lá no caderno também. Parece um cavalo deitado.

Ele olhou à esquerda e procurou a prova. Aproximou-se de
um buraco na rocha, colocou a mão e pegou uma pedrinha de cor
lilás e formato de coração. Ela estava bastante assustada, mas já
não tinha dúvida de quem realmente ele era. Fixou o olhar em
Rêyon com os olhos cheios de lágrimas e ele pôde ver como ela
estava ofegante. Ele disse:

– Não se assuste comigo. Eu sei que você não está entenden-
do nada. Eu também estou confuso! Mas não quero entender nada.
Por enquanto eu não preciso entender! Não se assuste! Apenas saiba
que eu existo. Sou matéria igual a você e tenho um coração que neste
momento pulsa forte de felicidade! Tome! Aqui está a prova.

– Você era um sonho! Ainda não sei como lidar com isso!
– Alimentei você em minha vida todos esses anos. Jamais eu

poderia admitir que você fosse apenas sonho!
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Segundos depois ele perguntou:
– Posso me aproximar?
– Eu não sei!
Selnaya, que estava imóvel, bastante admirada, falou:
– Senhor, Dona Nízian pediu que eu sempre o advertisse

sobre os perigos de se afastar da casa. Mas acho que agora não é o
momento para isso.

– Selnaya, obrigado, mas eu gostaria de fazer companhia a
senhora Émandy. Você fica um pouco conosco? Prometo que volto
logo a casa.

– Tenho bastante trabalho. Você está bem Émandy? Parece
ainda assustada!

– Estou bem, obrigada!
Naquele momento, Rêyon aproveitou a oportunidade e se

aproximou de Émandy.
– Como vão os preparativos do casamento? – Perguntou

Selnaya.
– Como você é má, Selnaya, não vê que é isso que a ator-

menta? Disse Rêyon.
Émandy olhou para Rêyon e, com um olhar ríspido, falou:
– Senhor Rêyon, por favor, não queira interpretar meus sen-

timentos!
Então Rêyon disse;
– Você vai se casar com um bandido!
E virando-se para Selnaya disse:
– Selnaya, você sabe que foi por causa dele que estou assim...

que quase morri!
Rêyon percebeu que foi bastante áspero e contundente ao

pronunciar a última frase e resolveu se desculpar:
– Desculpe-me, senhora Émandy, eu não quis magoá-la!
– Não se desculpe – disse Selnaya – eu já conversei com

Émandy sobre isso. Minha opinião não é diferente da sua. Agora,
tenho que voltar.

– Selnaya, obrigado pela preocupação que teve comigo, vou
voltar logo. – Disse Rêyon.

– Eu também estou indo para minha casa. Obrigado por
sua companhia – Disse Émandy.

– Vou acompanhá-la, senhora Émandy.
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Selnaya voltou a casa. Rêyon e Émandy seguiram na direção
da casa dela. Eles andaram um pouco e Émandy falou:

– Não percebe que corremos perigo?
– A vontade de ficar ao seu lado me deixa cego.
Eles deram alguns passos e Rêyon perguntou:
– Você ainda tem alguma dúvida sobre quem sou?
– Não é a dúvida que me deixa confusa. É o fato em si. O

que é isso que está acontecendo com a gente?
– Não sei, Emy. Não sei o que dizer... Nos sonhos a gente

não tinha esse controle todo... Agora tudo está tão diferente... Eu
sei que você não esperava por isso, mas eu sempre acreditei nesse
momento.

Émandy ficou em silêncio e, de vez em quando, olhava para
ele com bastante curiosidade. Rêyon falou:

– Você quer que eu vá embora? Quer ficar sozinha para
pensar um pouco?

Quase um minuto se passou sem resposta. Então ele parou
e quando ia deixá-la, ela pegou seu braço. Sua mão estava gelada.
Ela falou:

– Não quero que vá.
Caminharam pela praia. Cada um contou sua vida e toda

sua história até aquele momento. Eles não tiveram mais nenhuma
dúvida de que realmente tinham se encontrado. E, como acontece
com as almas gêmeas, entre eles se formou rapidamente uma ener-
gia atrativa tão grande que eles não conseguiam se afastar um do
outro. O medo e a desconfiança de Émandy, do primeiro mo-
mento, desapareceram. Agora, confiante ela era só sorriso.

Aproximaram-se de enormes e cavernosos rochedos,
embrenharam-se no meio daquelas pedras e à sombra delas senta-
ram-se na areia.

– Essas águas, disse Rêyon, já tiveram um significado tão
ruim para mim! Mas hoje elas estão calmas e eu posso observá-las
melhor. Devo confessar que nunca me senti tão feliz.

– Também estou muito feliz, Rey.
Ele pegou sua mão e a beijou enquanto tirava do bolso um

colar de ouro com uma pedrinha azul que pertencera a sua mãe.
Ela ficou encantada com a beleza daquela joia. Após colocar no
pescoço de Émandy ele falou:
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– É um presente de minha mãe para você. Acho que de
alguma forma ela sabia que nós nos encontraríamos, algum dia.

– Sua mãe é muito generosa.
– Ela, infelizmente, não está mais conosco.
– Que pena, eu ia adorá-la! Mesmo assim, agradeço a ela. É

maravilhoso! Eu gostei muito!
– Nada pode ser mais belo e maravilhoso do que você.
Ela também o presenteou com um lenço de seda perfuma-

do. Ele agradeceu e levou o lenço ao rosto dizendo:
– Tem seu cheiro. Vou lembrar de você sempre que eu o tocar.
Ela sorriu e deu-lhe um forte abraço, depois perguntou

sorrindo:
– O que você vê nas águas agora?
– Eu vejo que há cores mais claras e frias e não somente

cores fúnebres, sombrias. Há tons azuis e verdes. Também sou
capaz, neste momento, de ouvir a música do vento e ver o bailar
das águas. Com você nos meus braços, sinto uma paz tão grande
que chego a pensar que posso voar sobre esse mar. Olhando para
você tenho medo que isso acabe, ou que eu acorde como das
outras vezes e não a veja nunca mais.

Rêyon parou subitamente o que estava fazendo e falou:
– Há algo esquisito! Sinto como se já tivesse vivido este

momento antes.
– Para mim, só está faltando o brilho das luas para ficar

igual como em nossos sonhos.
Ele se aproximou dela e olhou no fundo dos seus olhos.

Ficaram alguns segundos a se admirarem e um acariciou o rosto
do outro. Os lábios se aproximaram devagar enquanto os olhos se
penetravam. A força do desejo era tão grande que as horas fluíam
apressadamente, sem ninguém notar, enquanto as palavras de cari-
nho se alternavam com o encontro dos lábios em beijos ardentes.

Inesperadamente ele parou de beijá-la e, assustado, falou:
– Tudo está acontecendo como no sonho que tive na noite

passada!
– Você sonhou comigo?
– Sonhei, mas...
– Não gostou?
– Claro que gostei! É... É que tenho medo de perdê-la!
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– Não vai me perder porque acabo de decidir que não me
casarei. Deixarei tudo, se for preciso, para ficar com você eternamente.

Rêyon sorriu e a beijou.
Já eram quase duas horas da tarde. Eles não se cansavam das

carícias que faziam mutuamente. As mãos dele se perdiam em afagos
naqueles cabelos negros longos e sedosos. O sorriso de Emy mostrava
seus lábios carnudos bem definidos e uma brancura de dentes perfei-
tos. Que lábios masculinos não desejariam pousar naqueles sugando tal
qual um zangão a saliva doce daquela linda mulher?

O lento arrancar da blusa revelou fartos e rijos seios macios
de um corpo moreno escultural. Da sincronia das bocas em beijos
famintos ele sentiu emanar calor, ao mesmo tempo em que o cor-
po dela exalava um cheiro suave de perfume essencial de fêmea
humana. Ele acariciou e beijou cada poro daquele corpo. Fizeram
amor ali mesmo onde a brisa suave era a única testemunha daquela
conjunção sensual.

A tarde caia quando eles voltavam felizes pela praia
semideserta sentindo o frescor das águas em seus pés descalços.
Não tardaria a anoitecer.

Dali para a casa de Dona Nízian eram apenas dois quilôme-
tros e eles se dirigiram para lá brincando pela praia.

Rêyon parou mais uma vez assustado:
– Emy! Tem alguma coisa acontecendo! Estamos voltando

pelo mesmo caminho! Tudo está igual como no meu sonho!
– Rey, não há outro caminho para voltarmos! Tinha que ser

por aqui!
– Mas está tudo tão igual!
– Sei que nossos sonhos são mesmo diferentes dos sonhos

de todas as pessoas que conheço, mas dessa vez você sonhou sozi-
nho! Então, esse foi um sonho comum como qualquer outro. Foi
um pesadelo. Não se preocupe, foi só um sonho!

– Que o universo escute suas palavras e mostre que estou
errado. Não vou suportar perdê-la por nada neste mundo!

Émandy tirou o colar, admirou-se mais uma vez da beleza
dele, agradeceu e depois guardou num pequeno bolso da saia.
Despediu-se de Rêyon e se apressou chegando antes dele a casa de
Dona Nízian. Entrando pelos fundos da casa ela se dirigiu aos seus
afazeres. Rêyon chegou logo depois e encontrou Dona Nízian sen-
tada, na varanda.
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Ele se aproximou e a surpreendeu com sua nova aparência.
– Vejo que me enganei, disse ela, você é apenas um menino!

Um belo menino! À primeira vista, e por conta da barba e daquele
cabelo, eu achava que você tinha uns trinta e cinco anos. Agora...
Acho que tem uns vinte.

– Obrigado. A senhora é muito gentil.
Rêyon ficou meio confuso e perguntou:
– Dona Nízian, já não me disse isso antes?
– Acho que sim.
Ele se aproximou e sentou-se ao seu lado perguntando:
– Tem alguma coisa a me dizer sobre Peron?
– Eu estava pensando exatamente nisso. Acho que já posso

dizer alguma coisa.
Ele ouvia o relato dela. Dona Nízian percebeu a preocupa-

ção dele e o abraçou.
– Ainda quer que eu conte alguma coisa sobre Peron?
– Quero!
– A mesma coisa que contei na noite passada?
Ele pôs as mãos na cabeça e falou:
– Sonhamos juntos, não foi?
– Espero que tenha sido só um péssimo sonho.
– Não, não foi só um sonho! Está acontecendo neste momento!
Ele chorou em seus braços tal como fazia quando era crian-

ça nos braços de sua mãe. Enxugou as lágrimas e olhando nos
olhos de Dona Nízian perguntou:

– Eu tenho que aceitar isso sem fazer nada?
Ela o acariciou.
– Eu nunca consegui mudar. Mas você deve tentar.
– Precisamos mudar o final!
– Não posso interferir no destino de ninguém além daquilo

que faço todos os dias: tento salvar vidas com remédios.
– Eu posso mudar isso? Por favor, preciso de ajuda! Emy vai

morrer! Preciso encontrar Peron e avisá-lo! Tenho que mudar isso!
– Não custa nada tentar.
– Se eu a levar agora comigo, então mudarei a história!
– O que puder fazer eu farei para ajudar vocês.
Émandy chegou à varanda e chamou Dona Nízian para ver

um paciente que sentia muita dor. Em princípio, ela ignorou a pre-
sença de Rêyon para não despertar suspeitas.
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Bastante abatido, Rêyon fez sinal para que Émandy o seguis-
se. Eles entraram no quarto, fecharam a porta e ele a abraçou forte.

Naquele momento, no principiar da noite, eles ouviram um
barulho que vinha de fora da casa. Émandy olhou pela fresta da
janela e disse para Rêyon que era Lênur que queria entrar na casa.

– Vamos sair daqui, agora, disse Rêyon, estou com medo
do sonho! Nele, você morre, Emy!

– Foi um pesadelo!
– Não foi, meu amor! Está acontecendo!
– Tudo bem farei o que você disser. Vou para onde você

quiser. Mas antes devo conversar com meu pai. Ele vai entender.
– Então, vá agora! Você fala com ele enquanto consigo ca-

valos e mantimentos.
– Está bem. Vou agora mesmo.
Ainda não havia se passado três minutos após a saída de

Emy do quarto de Rêyon quando ela voltou assustada.
– Rey, a casa está cercada pelos soldados de Lênur! Eles

falaram que ninguém pode sair daqui.
Enquanto Selnaya distraía Lênur, Dona Nízian se dirigia ao quarto

de Rêyon para avisá-lo. Ela entrou no quarto bastante assustada.
– Rêyon, venha comigo, depressa! Eles estão procurando

você e Peron!
– Preciso de armas. Isso tem que terminar aqui. Não vou

fugir dele!
– Você será mais útil em batalha! Vamos, não há mais tem-

po! Venha depressa, menino!
Ela o puxou para dentro do armário de seu quarto e abriu a

portinhola que dava para o porão.
– Emy, venha! Gritou Rêyon.
Ele pegou no braço dela e a puxou para dentro do armário.

Dona Nízian lhe deu as chaves de uma segunda porta que havia no
porão por onde eles avistariam o mar e lhe forneceu as coordena-
das do lugar onde Peron se encontrava.

– Vá buscar ajuda, Rêyon, disse Nízian. Encontre Peron, avise-
o que preciso de ajuda e não volte mais aqui! Fuja com Émandy!

Dona Nízian retornou e ao fechar a porta do armário, Lênur
abriu a porta do quarto com um pontapé.

– Senhor Lênur o que está fazendo?
– Desculpe... É que pensei...
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– O senhor chutou a porta! Como ousa entrar assim em um
lugar como este?! Aqui, nesta casa, não entram militar nem rebelde!
Deixe as armas e a farda lá fora! Respeite este lugar! Você fez isso
com todas as outras portas assustando os doentes?

– Estamos procurando guerrilheiros! Eles estão destruindo
tudo! Começaram os ataques com bombas nos arredores de
Courian e soubemos que dois líderes se encontravam aqui.

– Aqui não há guerrilheiros, senhor Lênur! Está vendo al-
gum aqui no quarto? Viu algum nos outros quartos?

– Ouvi dizer que estavam aqui.
– Estiveram dois estranhos, mas morreram.
– Quais os nomes deles?
– Chamavam-se Peron e Rêyon.
– Eles são guerrilheiros, Dona Nízian! Como ousa nos trair?

Antes que amanheça tudo isto aqui será só ruína!
– Tente fazer isso e você vai me conhecer de verdade!
– Onde eles estão?
– Ambos estavam bastante machucados e com balas no

corpo. Imagino agora de onde vieram aquelas balas!
– Onde posso achá-los?
Dona Nízian abriu uma janela e apontou para um terreno

ao lado.
– O branco, chamado Rêyon, está enterrado à direita. O

Negro, chamado Peron, está à esquerda. Houve infecção por todo
o corpo e perda de sangue. Nada pudemos fazer.

Antes de sair ele fez recomendações a Dona Nízian:
– Qualquer pessoa ferida que chegue até aqui deve ser

investigada. Mantenha-me informado.
Do armário do quarto Rêyon escutou tudo. Depois, ele se

dirigiu com Emy até a saída do porão onde se despediram.
– Fale com seu pai enquanto providencio nossa partida. Vou

procurar meus amigos e dizer-lhes que fiquem longe de sua casa.
Também conseguirei cavalos e mantimentos. Fique em sua casa
somente o tempo necessário para falar com seu pai e fugir de lá o
mais rápido possível. Por precaução, peça a ele que reúna os cria-
dos e venha conosco. Procuraremos um lugar seguro. Encontro
vocês exatamente aqui. Emy, você entendeu bem? Volto daqui a
pouco para buscá-la. Prepare tudo, não temos tempo a perder.

Ele parou e disse:
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– Pensei melhor. Você fica aqui, em segurança. Eu vou até
seu pai e o trago até aqui. Aproveito e pego alguns cavalos!

– Rey, você conhece meu pai?
– Não! Mas não será difícil encontrá-lo. Seu nome é Duran,

não é?
– Duran Bários.
– O juiz Bários é seu pai? Ele me mandou para Sórduran!
– É melhor eu falar com ele antes de você. Não temos tem-

po, no momento, para falar sobre isso. Vá, eu esperarei você aqui.
– Venha comigo! Quero ter certeza de que aquela casa não

será destruída com você lá dentro!
– Meu pai! Preciso tirá-lo de lá!
– Tudo bem! Vamos agir rápido!
Eles se despediram e Rêyon voltou rapidamente para o po-

rão da casa de Dona Nízian para pegar algumas armas. Seguindo
as orientações dela, em pouco menos de uma hora e meia Rêyon
se reunia com o grupo das montanhas.

Ao chegar às montanhas, Rêyon se identificou e pediu para
falar com urgência com Peron, mas ele não se encontrava.

– Não posso esperar. Mandem um mensageiro dizer a Peron
que suspenda todas as operações, disse Rêyon.

– As operações já terminaram a mais de meia hora!
– Rêyon! Há quanto tempo não nos vemos!
Rêyon se virou e ficou surpreso.
– Mérlon!
Rêyon, rapidamente se dirigiu a Mérlon e o abraçou dizendo:
– Meu amigo! Estou contente em ver você! Por favor, ajude-me!
– Claro! O que aconteceu?
– Os ataques aos donos de mineradoras! Preciso saber o

que aconteceu!
– Acabou! Obtivemos sucesso em todas as operações.
– O que quer dizer: “sucesso em todas as operações”? Per-

guntou Rêyon.
– Zêior descobriu que para ter sucesso na luta teríamos que

acabar com quem a financiava: os donos das mineradoras de Courian.
– O que aconteceu com eles?
– Quem resistiu...
– Morreram? Duran! O Sr. Duran e sua filha morreram?
Rêyon quase saltou em cima dele perguntando:
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– Quem Morreu? Responda-me!
– Não sei... Nem todos morreram!
– O que aconteceu com eles?
– O restante é prisioneiro.
– Onde estão os prisioneiros? Preciso vê-los.
– Siga-me.
Rêyon procurou inutilmente por Emy entre os prisioneiros

e pensou que talvez não tenha dado tempo para ela chegar a casa e,
assim sendo, ela ainda estaria viva.

– Mérlon, eu preciso voltar imediatamente. Talvez eu consi-
ga fazer alguma coisa para salvá-la. Preciso de dois bons cavalos,
você tem?

– Tenho sim, Rêyon.
Quando ele se preparava para ir até a casa de Émandy, Dona

Nízian e Selnaya chegavam assustadas, dizendo:
– Não vá! Lênur acabou com tudo! Está tudo queimando!
– O que está queimando?
– Nossa casa, o hospital! Quem resistiu não sobreviveu. O

senhor Zydon, infelizmente morreu nos defendendo. Graças a ele
estamos aqui.

– E Émandy, onde ela está?
– Não a vimos.
– Preciso ir lá agora!
Rêyon não deu ouvidos aos apelos da senhora Nízian para

que ficasse nas montanhas. Ele pegou os cavalos e partiu sendo
seguido pelas duas mulheres.

A primeira lua estava alta e seu brilho era fraco, não sendo
suficiente para iluminar aquela noite quando eles se aproximaram
da casa de Émandy. Ainda havia fumaça no local. Ele saltou do
cavalo e correu até a casa dela.

– Não! Eu não mudei nada!
Ele caiu de joelhos em frente a casa e gritou:
– Por quê? Oh, Supremo Ser das desgraças! Por que você

me persegue?
Dona Nízian se aproximou e tocou seu ombro. Rêyon olhou

para ela chorando e disse:
– Eu tentei evitar, mas não consegui! Estava tudo em mi-

nhas mãos, mas deixei escapar.
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Rêyon não quis entrar na casa. Ficou do lado de fora numa
agonia terrível.

Alguns minutos depois, Dona Nízian saiu de dentro das ru-
ínas da casa trazendo algo para Rêyon. Ela o entregou um objeto
de ouro derretido e sem forma com uma pedrinha azul escurecida
pelo calor do fogo, dizendo:

– Há vários corpos lá dentro!
O desespero tomou conta da situação e ele chorou ainda

mais sua dor.
– Rêyon, disse Dona Nízian, eu tenho ajudado como posso

para que a normalidade da vida em Sórian se restabeleça. Mas estou
vendo que as coisas não são como eu pensava. Sempre esperei isso
de Lênur e seus soldados, da resistência, não! Por que fizeram isso?

– Ele era um dos que patrocinavam todo o terror em Sórian.
Essas palavras foram ditas por Peron que se aproximava

dos três.
Rêyon, ainda aos prantos falou:
– Peron? Diga-me que não foi você quem fez isso!
– Não, Rêyon. Não o fiz.
Depois de alguns segundos Peron perguntou:
– Não está feliz por me ver?
– Claro que estou, meu amigo! Mas na situação que me en-

contro não consigo sequer raciocinar. Veja o que restou de mim!
Rêyon foi até Peron e o abraçou chorando.
– Não esperava encontrá-lo num momento como este. Cla-

ro que estou feliz por você estar aqui, meu amigo. Mas veja que
desgraça aconteceu!

Ele apontou para os escombros.
– Ela estava lá, Peron!
– Quem estava lá?
– Emy! Ela estava lá, Peron! Eu a encontrei e... fizeram isso

com ela!
Rêyon disse essas palavras aos prantos.
– Sinto muito por ela, Rêyon.
– Quem fez isso, Peron?
– Não sei, meu amigo! Mas suspeito que foram mesmo os

nossos. Agora agradeço aos céus por não ter participado nisso. Fui
designado para outras missões... Outros inimigos. Eu só peço que
não culpe nossos amigos. Eles não sabiam de nada. Se soubessem
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que pelo menos um dos moradores dessa casa tinha ligações con-
tigo seriam capazes de sacrificar a própria causa de Sórian a lhe
causar essa dor. Perdoe-nos, por favor! Não era assim que quería-
mos nossa liberdade! Não era a esse preço! Eu sinto muito, amigo!

Peron se afastou um pouco de Rêyon e disse:
– Vou investigar isso. A ordem não era destruir sem garantir

segurança para os que se entregassem. Agora, vamos sair daqui,
meu amigo. Não sofra mais. Vou pedir para que nossos amigos
cuidem de tudo. Isso é muito triste, mas é preciso cuidar para que
tenham um enterro digno. Vamos sair daqui e ir para um lugar
seguro. As tropas de Lênur estão por toda parte.

– Eu quero julgar as pessoas que fizeram isso! Quem quer
que tenha feito isso vai pagar!

– Faremos isso. Estou do seu lado. Agora vamos sair daqui.
– Antes disso, preciso vê-la!
– Não é possível identificar ninguém, disse dona Nízian. Não

entre, Rêyon. Guarde apenas a última boa imagem dela.
Rêyon acompanhou Peron com Dona Nízian e Selnaya. As

duas choravam muito.
Peron lhes contou toda a história do envolvimento do Se-

nhor Duran Bários com a invasão de Sórian.
Dona Nízian disse que já desconfiava daquilo, mas não con-

cordava com aquele desfecho.
– Isso foi desumano, Peron! Não se mata seres humanos

assim!
– Perdoe-nos, minha mãe.
Peron olhou para Rêyon e quis confortá-lo, mas ele seguiu a

pé em direção ao mar, deitou-se na areia e observou o céu e suas
estrelas enquanto apertava na mão o que sobrou do colar.

Dona Nízian amarrou um cavalo às pedras em seguida se
aproximou dele e falou:

– Vamos voltar para as montanhas. Não demore muito.
Assim que eles se afastaram, Rêyon ouviu um relinchar de

cavalo. Um jovem cavaleiro se aproximou e disse:
– Boa noite, amigo.
Rêyon não respondeu.
– O senhor pode me dar informações sobre os moradores

daquela casa? – O jovem apontou na direção da casa de Émandy.
Rêyon perguntou:
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– Quem é você?
– Sou Marryon, filho de Roan, criado do Senhor Duran.

Meu pai, minha mãe e minha irmã moravam lá com o Sr. Duran e
sua filha.

Rêyon se levantou e se aproximou de Marryon. Um pouco
cauteloso ele se identificou e pediu que o jovem apeasse.

– Sou Rêyon.
Eles apertaram as mãos e Rêyon contou sobre a tragédia.

Marryon ouviu tudo sem esboçar nenhum sentimento. Em seguida
falou:

– Como tem certeza de que todos estão mortos?
Rêyon apontou para os escombros e disse:
– Os restos mortais deles ainda estão lá. Aconselho você a

fazer como eu fiz, não entrei. Conservarei as últimas e belas ima-
gens dela.

Depois de alguns segundos Rêyon falou:
– Conheci alguém daquela casa. Infelizmente ela está lá.
– Quem?
– Émandy.
Ele tirou o colar que estava embrulhado no lenço dela e

mostrou ao jovem.
– Isto pertencia a ela.
Rêyon se aproximou do seu cavalo, embrulhou novamente

o colar no lenço que Émandy tinha lhe dado e o guardou num
alforje que estava sobre a sela.

Marryon pediu licença a Rêyon e se dirigiu ao mar. Chegan-
do perto das ondas se ajoelhou. De longe Rêyon o observava. O
jovem, após alguns segundos de contemplação, banhou o rosto
nas águas e voltou.

– Você vai ficar aqui? Perguntou Marryon.
– Vou fazer vigília até que meus amigos cheguem para me

ajudar a dar um enterro digno a eles.
– Vou fazer uma prece diante dos escombros. Você me acom-

panha? Perguntou Marryon.
Rêyon apenas sinalizou afirmativamente com a cabeça.
Diante da casa destruída, Marryon pediu que Rêyon entre-

gasse seu cavalo, pois ele ia amarrá-lo às pedras ali perto, junto ao
seu. Rêyon entregou as rédeas a Marryon e sem tirar os olhos da



222

V
a
n
ra

z

casa se deixou arriar sobre os joelhos. Ele pôs as mãos no rosto e
comprimiu sua face, suspirou e ficou a contemplar a destruição.

Rêyon não percebeu, mas Marryon sumiu noite afora com o
lenço e o colar.

Ao amanhecer, Rêyon seguiu para as montanhas enquanto
seus amigos ficaram lá, cuidando do enterro.

Marryon sumira na noite, sem deixar pistas. Mas isso não
fez a menor diferença. A presença de Marryon passou quase des-
percebida.

Eu estava atônito com aquela história. Então falei:
– Moyá eu não estou aguentando ouvir mais nada! Só há

desgraças na vida desse rapaz!
– Sinto muito, Rael, mas foi assim que aconteceu.
– Sua história está fugindo à regra, disse-lhe eu.
– Mas foi exatamente assim que aconteceu, Rael. Sinto mui-

to se isso lhe deixa triste, mas eu não posso alterar os acontecimen-
tos. Adianto, quanto a desgraças, você ainda não ouviu tudo.

– Não quero nem pensar sobre isso. João, qual é sua opi-
nião, perguntei.

– É assim que acontece na maioria das vezes quando se con-
tam fatos. Não vou ficar admirado se esse rapaz da história acabar
morrendo no final.

– Continue, Moyá. Está ficando muito triste, mas... Conti-
nue, por favor.



223

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

Capítulo 41

Depois dos ataques aos donos de mineradoras, financiadores
da invasão de Sórion, os rebeldes programaram a retomada da
cidade de Sórian.

Peron manteve Rêyon afastado dos combates e dos planos
de retomada de Sórion porque o mesmo estava bastante abatido.
Sua ideia era poupá-lo, pois o choque causado pela notícia da morte
de Émandy foi muito grande.

Selnaya, a partir de então, era sua companhia inseparável.
Não o deixava sozinho nem por um minuto e o distraía enquanto
alimentava seu amor por ele.

Peron o protegia de quaisquer aborrecimentos e só o escala-
va para trabalhos manuais, deixando ocupados seus músculos, en-
quanto sua mente procurava o equilíbrio.

Três meses depois, na tarde do dia que comportaria a última
batalha, Rêyon estava a sós com Selnaya no topo da montanha.

– Hoje é o dia do ataque final. Ou vencemos hoje, ou tudo
estará perdido, disse Rêyon. Peron me falou dos sucessos obtidos
nas incursões sobre a cidade de Courian e Sórian e da descoberta
de um acordo com o exército de Bravilan no qual esse exército
ajudaria Lênur a aniquilar de uma vez quaisquer insurgentes. Essa
ajuda já está a caminho. Segundo informações confiáveis, em três
dias eles chegarão aqui. Se Lênur conseguir se juntar a esse exército
mercenário, não teremos a menor chance.

– Vai ser difícil, disse Selnaya. Eles são mais numerosos.
– Eu sei, mas não há mais o que fazer. Ou vencemos ou a

história de Sórion contará às gerações futuras tudo sobre uma lou-
cura coletiva, um suicídio em massa.

– Você está contando com os negros de Nova Sórion?
– Não, acho que não vai dar tempo de eles chegarem.
– As táticas usadas contra Lênur estão dando certo, estão

surtindo o efeito desejado. Por que se atirar para cima deles em
desespero?
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– Por que nosso tempo é curto. Lembre-se que só temos
três dias até que chegue reforço para Lênur. Se ele receber esse
reforço, não tenha dúvida, não ficará uma montanha dessas de pé.
Eles vão nos massacrar de qualquer jeito, a menos que fujamos
antes da chegada do novo exército.

– Alguém pensou nessa possibilidade?
– Claro que não! Ninguém! Estou falando isso para você por-

que estou cogitando sobre todas as possibilidades. Essa é uma delas,
porém a mais infame. Nem comente isso com ninguém, por favor.

– Lênur teve êxito em sua estratégia de proteger Sórian, mas
esqueceu de proteger Courian, o centro de comando, disse Selnaya.

– É isso mesmo. Os muros de Sórian ficaram intransponíveis,
mas Courian ficou aberta. Ele teve que dividir seu exército para
proteger as duas cidades. Agora você entende porque não deve-
mos desperdiçar essa oportunidade?

– Entendo, mas é muito perigoso.
– Hoje derrubaremos aqueles muros e Lênur vai se arrepen-

der de ter nos conhecido.
– Sugiro que você não vá, Rêyon. Será perigoso demais e...

Você já contribuiu muito para alguém cuja causa não lhe diz respei-
to. Não se exponha sem necessidade.

– Obrigado por se preocupar comigo, mas não seja injusta.
Ainda sou um estranho para você?

– Não quis ser injusta, só não quero que arrisque sua vida se há
outras pessoas que podem fazer isso. Você tem suas causas pendentes.

– Entendo você, mas há causas neste mundo que afetam a
todos nós e isso não depende do lugar onde vivemos. A liberdade,
quando ameaçada, é um problema de todos nós. Ela não reconhe-
ce fronteiras. Essa causa também é minha e esse é um problema
também meu.

– Acho que você ainda não se recuperou do trauma de ter
perdido Émandy.

– Estou atordoado com o que aconteceu e, no momento,
sinto-me tão sem rumo como quando eu estava perdido no deser-
to. Preciso dar um sentido a minha vida. Preciso me segurar em
algo como essa guerra. Preciso de uma razão para viver ou... ou até
mesmo para morrer.

– Isso não a traz de volta.
– Mas pode, talvez, levar-me ao seu encontro.
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– Não vá! Ela não precisa tanto de você como... Tenho cer-
teza de que ela... não precisa tanto quanto eu.

Ele sorriu e falou:
– Você nunca vai me entender!
– Posso tentar? Basta me dar uma chance.
– Comece por aceitar que não posso viver sem um motivo.

Assim, do jeito que está, minha vida não tem sentido. E tudo na
minha vida tem que fazer sentido para eu continuar vivendo. Sem
isso, enlouquecerei.

– E eu?
Ele sorriu e perguntou:
– O que tem você, Selnaya?
– Deixe-me tentar dar um sentido a sua vida!
– Você é a criatura mais doce que eu já conheci. Você é

meiga, linda e... Sabe... Não tenho o direito de fazer isso com você.
Eu queria tanto vê-la com alguém que a fizesse feliz! Se eu pudesse
dar a você a felicidade que dei a Emy, por alguns momentos, eu até
tentaria. Mas eu sei que não vou conseguir nunca mais fazer uma
mulher feliz. Perdoe-me, mas depois dela...

Selnaya se aproximou de Rêyon dizendo:
– Não precisa dizer mais nada, meu amigo.
– Quando tudo acabar eu voltarei para Zanouan e resolverei

minha última pendência.
– Posso ir com você?
– Minha pequena! Guarde esse amor para aquele que o me-

rece e não para um coração estéril como o meu! A dor que sinto
não terá fim! Em breve você perceberá isso e seu amor por mim
vai se desfazer. Ela foi a única que amei de verdade. Farei tudo
para mantê-la comigo. Se eu não conseguir algo para me manter
vivo, então viverei das lembranças dela.

– Quero ficar perto de você. Quem sabe tudo um dia passa.
Afinal, tudo passa, não é?

– Obrigado por me amar assim. Agora, vai, Sel. Já está escu-
recendo. Preciso fazer uma prece.

Ela se aproximou, tocou seu rosto e seus cabelos negros.
Olhou no fundo dos seus olhos e com as duas mãos um pouco
trêmulas fez com que seus lábios se unissem aos dele num leve e
inocente beijo. Ela falou em seguida:
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– Não vou pedir que esqueça tudo que eu disse. Também
não vou dizer que vou esquecer, mas o que você sente por ela é
muito bonito e sei que nada nem ninguém vão fazer isso mudar.
Eu não tenho o direito nem de tentar. Eu não posso querer tirar de
você o prazer de lembrar de tudo que restou dela. Você merece ser
feliz de alguma maneira, mesmo que essa felicidade ocorra pelo
simples fato de cultivá-la consigo.

– Vou ficar bem, assim. Obrigado por me compreender.
As luas já clareavam aquela noite quando Rêyon se encon-

trou com Peron próximo a entrada de Sórian.
– O que faz aqui, Rêyon? Volte, por favor!
– Você não queria que eu perdesse esse passeio, não é?
– Não brinque com isso! Volte, Dona Nízian e Selnaya pre-

cisam de você!
– E você? Não precisa mais de mim? Quer resolver tudo

sozinho, agora, é?
Sorrindo Peron respondeu:
– Ingrato!
– Vamos derrubar esses muros, companheiro!
– Obrigado, amigo. Tenha bastante cuidado.
Eles passaram meia hora cuidando dos últimos detalhes do

plano. Logo que ficou ciente de sua missão, Rêyon se retirou para
reunir os homens sob seu comando.

Com o sinal de Zêior, eles começaram o ataque. Duas horas
depois bateram em retirada sofrendo pequenas baixas, mas tendo
feito bastantes estragos na muralha e muitas baixas entre os defen-
sores de Sórian

A noite toda transcorreu assim com pequenos avanços e re-
cuos que minavam as defesas da cidade.

O dia seguinte foi de preparação dos próximos ataques no-
turnos e, logo que o sol se pôs, eles se atiraram sobre Sórian tão
decididos que provocaram terror nas forças inimigas lideradas por
Lênur. Mas, quatro horas depois era iminente a derrota de Zêior,
Peron, Rêyon e seus amigos, pois o número de soldados de Lênur
ainda era superior ao de rebeldes.

Quando se pensava em uma perigosa retirada, Peron e Rêyon
avistaram mais de quatrocentos negros que vinham em socorro.
Era a tribo de Marlos que chegava combatendo implacavelmente.
Uma hora depois, Rêyon se encontrava com Rayla em plena batalha.
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Olharam-se e foi visível a alegria dos dois. Eles não conseguiram
conversar, mas não se distanciaram um só momento e um procu-
rava sempre se proteger e proteger o outro até que, lamentavel-
mente, Rayla foi ferida por uma flecha disparada que se alojou em
suas costas. Rapidamente Rêyon a colocou nos braços e se retirou
correndo com ela enquanto seus companheiros avançavam dando
cobertura.

Ele a levou para um local seguro prestando-lhe rapidamente
os primeiros socorros. De lá ele pôde observar a rendição de Lênur.

Peron veio ao encontro de Rêyon e o informou sobre o fim
da guerra ao mesmo tempo em que o ajudou a colocar Rayla so-
bre seu cavalo.

Vinte minutos, foi o tempo gasto até a chegada a uma caba-
na nas montanhas para que Rayla recebesse os cuidados de dona
Nízian e Selnaya.

Durante a noite Rêyon se desdobrou em cuidados e muita
dedicação.

O estado de saúde de Rayla era gravíssimo e a flecha que se
alojara em suas costas precisava ser retirada. Mas não por qualquer
pessoa. Havia sério risco de hemorragia.

Ela foi levada para Sórion e horas depois Rayla recebia cui-
dados mais adequados no hospital. Naquele tempo as condições
eram bastante precárias e não havia sequer anestesia. Ela sofria com
dores fortíssimas.

Rêyon não saía do seu lado e ela tentava aproveitar aqueles
momentos mesmo sofrendo com dores intensas.

Com Rayla à beira da morte, Rêyon, por alguns instantes, se
perdia no olhar terno dela e esquecia a morte de Emy, seus olhos
transpiravam tristeza. Nem a vitória da guerra era capaz de ameni-
zar a melancolia profunda que se abateu sobre ele.

Naquele noite, Rayla pediu que Rêyon se aproximasse mais.
Em seguida pediu que ele se sentasse na cama. Depois o abraçou e
se aconchegou em seu peito. Ele a envolveu num abraço, desdo-
brou-se em carinhos e pediu que ela suportasse aquilo, que não se
deixasse abater. Ela sorriu e disse:

– Na noite passada eu tive um sonho. Eu vi uma estrela que
descia do céu em minha direção. Ela tinha um brilho azul e... E
meu vestido também era azul... A luz tinha uma leveza incrível. Ela
descia devagarzinho e exalava um cheiro de jasmim. Eu cantava,
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sem abrir a boca, uma música suave e sem letra. Eu entendia tudo.
Qualquer pessoa entenderia porque a canção tocava fundo no co-
ração! Eu cantava sem parar. A luz chegou mais próximo e se abriu
silenciosamente como se fosse uma flor. Aquela luz me deixava
leve e feliz. Uma brisa soprava meus cabelos. Eu não parava de
cantar. Então me ajoelhei diante dela, juntei minhas mãos, apertei-
as contra meu peito e fiz de minha música uma oração para o
Supremo. Senti arrepiar todo o corpo e, enquanto cantava, minhas
lágrimas escorriam. Então me juntei àquela luz!

Houve silêncio.
– Você está com medo? Perguntou Rêyon.
– Estou morrendo de medo.
– Você vai ficar bem.
– Não vou conseguir e... você sabe disso. Há pouco eu esta-

va sentindo o corpo cada vez mais leve. Parecia que eu estava sain-
do de mim mesma. Senti um pouco de medo por isso me agarrei
a você e agora me sinto mais forte com seu abraço.

Ele não conseguia evitar suas lágrimas e quanto mais chora-
va, mais a abraçava dizendo:

– Não se entregue, fique aqui comigo!
A cirurgia estava na iminência do seu início quando ela, nos

braços dele falou:
– Quero eternizar este momento em meu espírito.
– Vou proporcionar a você muitos momentos iguais a este!

Tenha força! Lute! Você não pode ir agora. Ainda não é seu tempo.
– Já não sinto nenhuma dor e o frio de antes se foi. Só sinto

seu calor e a vontade de ficar para sempre a seu lado.
– Daqui a pouco eles vão retirar essa flecha e logo você

estará bem.
Ela suspirou e disse:
– Estou partindo lentamente...
Ele acariciou e beijou seu rosto e seus cabelos. Ela suspirou

forte, sorriu olhando para ele que se aproximava do seu rosto para
beijar suavemente seus lábios. Ele se deteve bastante ao olhar deta-
lhadamente o rosto dela e disse.

– Como você é linda!
O sorriso dela se abriu novamente. Com as duas mãos ela

puxou delicadamente o rosto de Rêyon e retribuiu-lhe um leve
beijo nos lábios dizendo:



229

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

– Como você é lindo!
Rayla pronunciou essas palavras com os olhos cheios de lá-

grimas. Em seguida falou:
– A vida... é um sonho... que queremos que nunca se acabe.

Mas... todo sonho tem um final. Quando eu acordar... vou me
lembrar de você.

Ela suspirou e suas últimas palavras foram:
– Obrigada... meu amor.
Caros amigos leitores, eu não consegui segurar as lágrimas.

Ainda hoje, escrevendo isso, sinto um nó na garganta. Vou parar
um pouco agora. Isso me deixou nostálgico. Tentarei dormir um
pouco. Boa noite, amigos!



230

V
a
n
ra

z

Capítulo 42

Naquele fim de tarde, após a partida de Rayla, Rêyon che-
gou à praia, olhou para o mar e aspirou forte a brisa que despenteava
seus cabelos.

A noite chegava rapidamente, porém, sem as luas para acom-
panhá-lo naquela tristeza. Olhou para o horizonte e viu que ele
ainda era o mesmo: negro e intransponível.

Numa pedra retangular ele se deitou e ficou a observar o
céu com suas estrelas. Certamente, naquele momento não eram as
estrelas o que ele procurava, mas Émandy e Rayla.

Ele se lembrou de Zydon e sua amiga, a morte, e se pergun-
tou por que ela o seguia a tão pouca distância. Com os olhos chei-
os de lágrimas ele falou baixinho:

– Por que não me leva? Meu castigo já não foi o bastante?
Quantos mais terei que ver morrer? Oh, Supremo Ser, perdoa-me
por todas as dores que causei neste mundo! Não tenho muito que
dizer, mas... O que mais você quer de mim? Não ofereço ouro porque
não tenho. O ouro é do povo de Zanouan. Nada possuo. Mesmo que
eu tivesse ouro de nada adiantaria. Então ofereço minha vida.

Ele ficou ali deitado por mais de uma hora, depois se levan-
tou e ainda chorando caminhou até avistar a casa de Émandy. Di-
ante dos escombros ele se ajoelhou e fez uma prece.

Rêyon caminhou a esmo por pelo menos trinta minutos até
alcançar o ponto mais alto de um penhasco. Era uma montanha de
pedras de mais ou menos cem metros. De cima do penhasco ele
olhou tudo a sua volta. Um vento calmo que vinha do mar embara-
çava seus cabelos negros, lisos e finos. Lá em baixo, ao pé do penhas-
co, as ondas do mar se debatiam contra as pedras. Contemplou o
céu, ergueu as mãos, fechou os olhos e foi surpreendido por uma
voz grave e rouca que vinha de uma parte mais baixa da montanha:

– Eu não vou com você.
Ao abrir os olhos percebeu que não estava sozinho naquela

noite escura. Olhou para baixo e viu algo ainda mais escuro do que
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a noite. Era algo como uma sombra. Sentindo arrepiar os pelos do
corpo, ele perguntou:

– Quem está aí?
A voz falou:
– Se cair daí, não irei com você.
Da posição em que eles estavam dava para ver os escom-

bros da casa de Émandy. Rêyon apontou para a casa em ruínas e
perguntou:

– Você conhecia os habitantes daquela casa?
– Nunca conheço ninguém.
Depois de alguns segundos a sombra continuou:
– Prefiro me afastar de vocês.
Rêyon respirou fundo e em seguida sentou-se no rochedo

esfregando o rosto com as mãos.
– Desça daí. Disse a sombra.
Aquela voz não encontrou a menor resistência por parte de

Rêyon. Ao contrário, ele obedeceu prontamente.
– Siga-me até um local seguro.
– Com quem estou falando?
Meio sem paciência a estranha sombra falou:
– Vocês... Vocês, humanos são uns fracos!
– Você não é humano?
– Não quero falar sobre isso.
Ao descerem a montanha, alguns minutos depois, obser-

vando a casa de Émandy, Rêyon falou:
– Eu conhecia alguém dessa casa.
Como sua frase não causou nenhum efeito Rêyon continuou:
– Você parece assustador, mas não estou com medo. Você

não pode me causar nenhum mal que eu não possa suportar. Neste
momento nada me assusta, nem mesmo você.

A figura sombria nada falava.
– Não sei explicar, disse Rêyon, mas diante de você entendo

perfeitamente o que me espera. Estou pronto. Leve-me quando
quiser.

– Isso é algo natural. Seu comportamento não poderia ser
diferente.

– Antes eu pensava que podia sair correndo ou até lutar
contra você.

– Isso é tolice!
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– Eu sei... Eu sei. É estranho o fato de eu não sentir vontade
de fazer nada disso.

Ele apenas fez soar um som nasal como se concordasse com
o que Rêyon estava dizendo:

– Hum...
– Estou falando demais, não é?
– Fale o quanto quiser.
– Zydon me falou de você. Estou pronto para tudo. Iremos

agora?
– Não tenha tanta pressa.
– Incomodo você fazendo perguntas?
– Não costumo responder a ninguém. Falta-me paciência.
– Por que você tem levado todos que eu amo? É para me

fazer sofrer?
– É tempo de paz. A tristeza cedeu e a alegria venceu. Não

há mais o terror.
– Por que eles tiveram que morrer?
Já passavam dos dois minutos sem resposta, então Rêyon

perguntou:
– Por que não responde?
– Perguntas tolas devem ficar sem respostas.
– Não vai levar em consideração o que sinto agora?
– Isso é fraqueza.
Num grito de desabafo, Rêyon disse:
– Isso é sentimento humano!
– Hum!
– Você não sabe o que é isso!
– Quantas pessoas morrem todos os dias?
– Isso quem deve saber é você.
– Também não sei. Você se importa com isso?
– Eu me importo com as pessoas que amo!
– Só me importo com aquelas que estão chegando ao fim

desta vida, independentemente de serem amadas, ou não, por você.
– Você só traz tristeza!
– Sou alívio para a dor dos moribundos.
– Você separa as pessoas!
– Eu uno mais aqueles que ficam, muitas vezes, despertando

o amor e a cooperação entre eles.
– Você causa sofrimento aos que ficam!
– Liberto os que sofrem.
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– Você causa medo!
– Imponho limites.
– O que sabe sobre limites?
– Eu sou o limite.
Rêyon levou as mãos à cabeça e falou:
– Tenho observado que todas as pessoas que amo morrem

cedo demais!
– Também morrem aqueles que você nem chegou a conhecer.
– Mas precisava ser assim? Tão trágico e tão rápido?
– Não sei. Não fui eu quem os levou ao encontro do fim.

Nunca convido ninguém. Sou sempre o último a ser convidado.
– E quando chega... Quando você chega acaba com a festa

dos outros.
– Hum!
– Chega de conversa, disse Rêyon, estou farto disso!
Rêyon anda um pouco até os escombros da casa, medita,

volta para perto daquele vulto sombrio e diz:
– Faça o que tem que fazer.
– Nada mais tenho a fazer por aqui.
– E quanto a mim, o que vai fazer?
– Nada mais. Fiz o que tinha que fazer.
– Mas você chegou e não fez nada!
– É. Tem razão. Você não seria tão estúpido a ponto de

pular do penhasco. Acho que me precipitei. Em todo caso, se levo
você não acontece nada.

– Alivia ao menos minha dor.
– Essa dor não cura com a morte.
– Estou cansado!
– Já ouvi bobagens demais!
Rêyon respirou fundo e disse:
– Desculpe por aborrecê-lo.
– Não me aborrece, mas me deixa enfadado. Vocês dizem

sempre as mesmas coisas! Falta-me paciência. Até logo, rapaz.
– Espere, por favor! Preciso de respostas.
– Para que tanta ansiedade? Parece até que nunca mais nos

veremos. Guarde suas perguntas para o nosso último encontro.
Não antecipe as coisas. Até logo!

Aquela criatura estranha deu as costas para Rêyon e sumiu rapi-
damente na escuridão da noite sem dar chance para mais perguntas.
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Capítulo 43

Com a rendição de Courian, a guerra chegou ao fim. A ques-
tão que preocupava era a possível chegada do exército de Bravilan.
Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas jamais esse exército
chegou até as fronteiras de Sórian.

Se o acordo com aquele exército foi um boato espalhado
por Lênur para intimidar o exército da resistência, isso ninguém
nunca soube ao certo, mas de uma coisa todos têm certeza: o bo-
ato funcionou como um estímulo sem precedentes para os sorianos.
Eles se lançaram sobre Lênur como se em sua retaguarda viesse
um exército de elefantes furiosos.

Após negociações sobre os termos de paz, foi discutida a
troca dos prisioneiros. Mas nem todos os detentos seriam troca-
dos: Lênur era o único que seria julgado em Sórian por um tribunal
misto formado por cidadãos de ambos os lados.

Peron se aproximou de Rêyon no final da reunião e antes
que ele falasse alguma coisa, Rêyon disse:

– Eu andei pensando em tudo que aconteceu e tenho certeza
de que vocês não têm culpa de nada. Se eu estivesse no comando
teria dado a ordem. Não havia como saber que ela estava lá e,
ainda havia um agravante, o fato de que seu pai era um tirano. Só
uma coisa boa restou: eu a tive em meus braços, Peron. Eu pude
sentir seu calor e descobrir que nada foi feito em vão. Se eu tivesse
que fazer tudo de novo, eu faria. Só que eu começaria diferente. Eu
não teria usado a boa fé do meu povo. Eu não teria enganado
ninguém. Comecei as coisas de maneira errada, meu amigo. O final
não poderia ser diferente.

– Mas você ainda pode consertar muita coisa.
– Farei isso, pode ter certeza.
– Tenho algo muito importante para dizer, disse Peron. Não

fomos nós que destruímos a casa do senhor Duran. Quando nos-
so pessoal chegou lá, tudo estava em chamas.

– Então quem foi?
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– Suspeitamos de Lênur.
– Mas por que ele faria isso se eram aliados?
– Ele foi visto no local. Houve combate entre nossos ami-

gos, ele e seus soldados.
Rêyon olhou para Peron e disse:
– É bom saber disso, mas isso não muda minha história.
– Claro que muda, Rêyon! É mais um crime que vai ajudar

a agravar a condenação dele. Vou ouvi-lo sobre isso. Você vem
comigo?

Rêyon ficou bastante pensativo, quase desistiu de encarar
Lênur outra vez.

– Vou.
Quando eles chegaram à cela de Lênur ele ficou bastante

surpreso e falou:
– Vocês não me parecem estranhos!
– Temos certeza de que não somos estranhos para você,

disse Peron.
– Vocês são durões! Ainda estão vivos? O que fazem aqui?
– Voltamos das sombras, disse Peron.
– Vocês são uns fantasmas em minha vida. Desconfiei que

Dona Nízian tivesse mentido para mim. Eu estava certo. Mandei
atear fogo naquele antro de baderneiros, mas vocês ainda estão
vivos! Mas que surpresa!

– Precisamos de algumas respostas.
– A vida é mesmo engraçada. Encontramo-nos agora em

situação totalmente inversa. Agora sou eu que respondo. Tudo bem,
perguntem!

– A diferença é que será tratado não como o bicho que você
é, mas como um humano igual a nós, disse Peron.

– Por pouco eu não os matei, e agora me oferecem justiça?
Por quê?

– Porque os justos só têm isso para oferecer aos injustos,
disse Peron.

– Por que destruiu a família de Émandy, perguntou Rêyon.
Lênur levantou a cabeça e, exprimindo admiração, falou:
– Não fiz isso!
– Ela está morta, disse Rêyon.
– Que bobagem é essa?
– Você não sabia disso?
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– Claro que não!
– Como não sabia? Você foi visto lá, na casa dela, à noite!

Disse Peron.
– Do que vocês estão falando?
– Emy está morta, e você foi a última pessoa que teve con-

tato com ela!
– Emy?
– Eu quis dizer, Émandy.
– Mas falou, Emy! Como você chegou a essa intimidade?
– Isso não o interessa!
– Bom, pelo menos eu não sou o único bobo dessa história.

Suponho que, pela intimidade com que se referiu a Émandy, você
a conheceu bem. Apaixonou-se por ela e foi abandonado? Você
foi correspondido?

Lênur se encheu de cólera e gritou:
– Você sabia que ela é minha noiva?
– Lamentei muito quando soube desse desvario.
– Você não tinha o direito de se aproximar dela! Estava

comprometida comigo!
– Parece que ainda gosta muito dela. Por que fez aquilo?
Lênur deu as costas para Rêyon e falou: eu não fiz nada.
– Está mentindo! Gritou Peron.
Lênur se aproximou das grades.
– Como você é corajoso, Peron! Se não me engano, esta não

é a primeira vez que nos encontramos. Só que desta vez você grita
comigo! Você teve oportunidade de fazer isso antes, mas não fez.
Por que faz agora? Ainda lembro das súplicas que você fez para
não morrer.

– Nunca neguei meu erro. Foi bom ter sobrevivido para vê-
lo preso como um animal raivoso.

– Isso faz de você um homem corajoso, um herói, não é?
Rêyon interveio:
– Reconhecer o erro faz dele um ser digno.
Peron deu as costas e saiu dizendo:
– Não tenho mais perguntas, Rêyon.
– Eu ainda tenho uma, disse Rêyon.
– Não tenho respostas para vocês, disse Lênur.
– Se você não é o responsável, quem o é?
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– Não tenho respostas para você! O que me interessa agora
é saber o que vai acontecer comigo.

– Você terá um julgamento limpo.
– Igual ao seu?
– Você terá um advogado a sua escolha.
– Mas, no final, você me condena. Nunca esqueceu o que eu

fiz, não é?
– Não sou juiz, Lênur.
– Salvei sua vida! Tire-me daqui!
– A mesma vida que você desgraçou, portanto, estamos quites.
Rêyon deu as costas a Lênur e foi embora. Essa foi a última

vez que Rêyon e Peron viram Lênur. O resultado do seu julgamento
foi unânime em todas as acusações de crime. Sua execução foi rápida.
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Capítulo 44

Quatro meses se passaram desde o fim da guerra. Por esse
tempo, a situação política de Sórion estava se normalizando com o
restabelecimento de sua soberania e a escolha, por aclamação, de
Zêior como governante. Foi nesse clima de reorganização que Rêyon
resolveu voltar para Zanouan. Ele reuniu os amigos para fazer sua
despedida. Foi um momento de muita emoção.

– Queridos amigos, eu os reuni aqui para informá-los de
que minha estada chegou ao fim. Minha procura finalmente aca-
bou. Preciso voltar e recomeçar a vida.

Não era surpresa para alguns a partida de Rêyon. O que
surpreendeu a todos foi quanto ao momento dessa partida. Eles
achavam que era muito cedo.

– Em que lugar você vai recomeçar a vida? Perguntou Dona
Nízian.

– O que vocês sugerem, disse ele sorrindo.
Todos gritaram:
– Sórion!
– Resolva o que tem de resolver lá em Zanouan e recomece

a vida como todos nós, disse Peron.
– Aqui é o seu lugar, Rêyon, e nós somos sua família agora,

disse Selnaya.
E ele respondeu:
– Obrigado, Selnaya. Amo vocês, por isso vou sentir muita

falta. Tenho pendências em Zanouan e não posso mais protelar a
resolução delas. Mas eu volto algum dia desses. Eu prometo. Aguar-
dem-me, por favor!

Peron veio até Rêyon, colocou a mão em seu ombro e falou:
– Vou fazer companhia a você na viagem.
– Seria uma boa companhia, mas você não é apenas um.

Cuide bem de Selnaya e desse filho que está por vir e que certa-
mente será tão bom quanto o pai.

– Vou ter muito que falar de você para ele, Rêyon.
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– Não conte o final da minha história. Não quero que ele
saiba que voltei cabisbaixo...

Ele não deixou que Rêyon terminasse a frase:
– Eu vou dizer que o final você mesmo nos contará algum

dia, afinal, sua história não se acaba aqui porque se assim fosse ela
estaria incompleta.

Rêyon sorriu e disse:
– Cuide de nossa mãe, Dona Nízian, e ajude Zêior a cuidar

desse povo. Partirei ainda hoje, assim que o sol se recolher.
– Tem certeza de que não necessita de mim?
– Tenho. Obrigado, Peron. Vou precisar de algo para meu

transporte, você me ajuda a resolver isso?
– Tente dormir. Eu preparo sua viagem. Vou escolher dois

dos nossos melhores cavalos e uma carruagem com água e bastan-
te comida. Agora, vá descansar.

Rêyon se despediu de todos e se recolheu durante a tarde.
Quando acordou havia uma lua alta no céu. Todos o esperavam
para o jantar. Ele partiu naquela noite, depois de abraçar demora-
damente cada um de seus amigos.

– Adeus, amigos!
Dona Nízian se aproximou de Rêyon e olhou em seus olhos

dizendo:
– Rezarei por você e Émandy todos os dias de minha vida.

Sua história está partida e ainda não se encaixa. Tem alguma coisa
faltando em você. Não desista nunca de ser feliz, meu filho!

Rêyon apenas gesticulou, acenou para todos, subiu na carru-
agem e seguiu noite adentro.
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Capítulo 45

Algumas horas mais tarde, Rêyon estava em frente à grande
pedra em formato de mão fechada. Ele cavou a areia com as
próprias mãos até encontrar os alforjes com o ouro. Quis rir de
tudo quando pegou um lingote, mas desfez o riso e o devolveu ao
alforje. Juntou tudo e colocou em segurança na carruagem.

Na sua volta, refletindo sobre os acontecimentos ele fez um
balanço de tudo e concluiu que encontrou a felicidade de várias
formas. Mas a mais sublime foi nos braços de Émandy. O mais
interessante foi que teve que pagar um preço, mas um preço tão
alto que nem todo o ouro que trazia foi capaz de liquidar.

Aquele ouro já não lhe pertencia.
No elenco de suas verdades tinha uma que a todo momento

o lembrava: esse ouro é do povo de Zanouan e precisa ser devol-
vido o mais rápido possível.

Quanto remorso ele sentia ao lembrar de Donna e Moyá!
Quanta frieza havia nas últimas palavras dos dois! Quanta revolta
ele despejou em cima de gente que nada tinha a ver com seus pro-
blemas! Ele agora já sabia que ninguém tinha culpa pelos seus
insucessos como administrador da herança recebida de seus pais.
Se havia um culpado, esse culpado era ele próprio.

– Périezon não tinha culpa de nada, perguntou João.
E Moyá respondeu:
– Périezon foi esquecido. Rêyon assumiu a culpa sozinho.

Ainda assim, ele ganhou muito nisso tudo. Naquele momento Rêyon
não estava ciente do quão proveitosa fora toda sua aventura. Em
sua mente só Émandy poderia ser seu grande triunfo. É como se
tudo que aconteceu, todo seu esforço não foi devidamente recom-
pensado. Ah! Como os jovens são tão necessitados de grandes
feitos! Se saem para caçar um búfalo e trazem um porco-do-mato
acreditam logo que houve total fracasso. Ora, eu vi sair de Zanouan
um garoto imprudente envenenado pelo rancor e ódio. E vi che-
gar um homem maduro, altivo, confiante e generoso. Mas eu sabia
que em breve ele reconheceria que nada foi feito em vão.
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Capítulo 46

Rêyon voltava pelo mesmo caminho que fizera em sua ca-
minhada pelo deserto quando avistou a tenda do rei Ramon. Ela
não tinha a mesma beleza de antes, estava rasgada e suja.

Na entrada da tenda, ele bateu palmas e perguntou:
– Tem alguém aí?
Alguém respondeu:
– Já estou indo!
Rêyon esperou quase dois minutos até aparecer o rei Gork.
– Rêyon, quanto tempo faz que não o vejo!
– Eu estava passando, parei para cumprimentá-lo e saber

como vão as coisas.
– Está tudo indo devagar e um pouco fora do controle.

Tenho tido muita dificuldade. Foi bom você ter chegado. Tentei
administrar estabelecendo a verdade que você me falou, mas não
deu certo. Então resolvi fazer do meu jeito.

– Como fez isso?
– Usei a força.
– Mas eu me lembro que pedi que deixasse de lado a força,

a vil esperteza, a rapinagem e decidisse com o coração. Foi mais
fácil agindo assim, com o uso da força?

– Não é fácil reinar assim. Durante a noite tenho dificulda-
des para dormir porque não confio em ninguém. Durante o dia
não é fácil mantê-los perto de mim para que não fujam nem falem
coisas que me aborrecem. Receio que estejam planejando fugir. Faz
algum tempo que eu determinei que na minha corte todos, exceto
eu, devem ficar sempre amarrados. Só assim eu consigo dormir e
ter alguém para os afazeres diários.

– Se é necessário amarrá-los para não fugirem ou lhe faze-
rem algum mal, então você não tem um reino. Sinto muito ter que
dizer isso, mas você não tem nada, nem é um líder. Falta-lhe o con-
sentimento para que os represente. Se insistir nisso você não passará
de um tirano. Se você os censura, então inibe a livre expressão do
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pensamento, você castra suas ideias aprisionando-os em si mes-
mos. Desse jeito é muito difícil.

– O medo de uma traição tomou conta de mim.
– Agindo assim, deduzo que eles não gostam de você.
– Quando percebi que não gostavam de mim eu os separei.
– Você os separou?
– Fui mais além. Por não saber cantar, proibi a música. Por

não saber escrever, proibi a poesia e todos os livros. Por não saber
dançar, proibi a dança. Por não entender as formas de expressões
humanas, censurei a arte. Por não ter amigos, proibi reuniões de
grupos. Por não ser amado nem ter a quem amar, eu proibi o
amor. Por não saber o que pensam, eu os proibi de pensar.

– Como se sente agora?
– Sinto-me como deveriam se sentir todos os ditadores do

mundo: um lixo humano. Um covarde que, de tão mesquinho,
pequeno e frágil, se apropria da força para manter sob controle
uma massa de sofredores.

– Eles sabem disso?
– Tenho vergonha de lhes contar.
– Você usa a força porque sabe que nesse quesito não há

adversário.
– Usando a força física para convencer eu até conseguia

controlar as coisas, porém, apenas por alguns momentos. Preciso
de ajuda para estabelecer a verdade em meu reino.

– É justo que só sua verdade seja observada?
– Sendo o rei, isso me parecia justo.
– Isso basta? O fato de ser rei é o bastante?
– Não. Se assim fosse eu não teria dificuldades. O que devo

fazer?
– Eu sei o que é ser “algo”, ou ter “algo” e também sei

como se sentem aqueles a quem a vida lhes negou a chance de
“ser” e de “ter”. Em um grupo não se deve negar isso. Pense bem
e verá que eles precisam ser ouvidos para se sentirem importantes
e úteis. Depois você observará que eles têm a necessidade de saber
se foram realmente ouvidos. Isso só é possível quando suas pala-
vras são submetidas à apreciação do grupo. Estabeleça a verdade a
partir do conhecimento da verdade de cada um, porque cada um
tem algo a dizer. E o que temos a dizer é fruto de nossa experiên-
cia, hábitos e costumes. Todos aqui somos diferentes, pensamos
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diferente, portanto várias são as verdades. Em um grupo há tantas
verdades quanto o número de membros desse grupo. Isso só nos
leva a crer que não podemos estabelecer a verdade a partir da
experiência de um, mas juntando a experiência de todos e
convencionando a verdade. A verdade a ser seguida não será a
minha, não será a sua nem a de ninguém individualmente. Liberte
todos eles. Deixe-os livres para escolher se querem ficar ou ir em-
bora. Trate cada um da mesma maneira com que você quer ser
tratado. Acabe com os privilégios do rei que não possam ser esten-
didos aos súditos e deixe que todos participem das decisões. É
assim que precisa ser em todos os países do mundo. Se ainda assim
você não conseguir manter a tranquilidade do grupo, então vocês
não têm um reino nem você é um rei.

– Esse sistema é o melhor que existe?
– Isso é o que se chama de “democracia”. Não é o melhor

sistema que existe porque, na democracia, ainda podemos ter o
que se chama de “tirania da maioria”, mas acredito que isso é me-
nos mal. Amigo, isso também é mais uma invenção humana nessa
busca pela convivência harmônica que tem como fim a perfeição
de suas relações sociais e a perfeição do próprio ser humano. Siga-
mos esse caminho devagar e naturalmente. Não apressemos as coisas.

Rêyon seguiu seu caminho deixando Gork a ver se resolvia
o problema do reino. Na caminhada, pôs-se a pensar em como o
poder fascina os homens e o quanto é difícil conquistá-lo e manter-
se nele preservando-se valores antigos conquistados na convivência
diária com nossos pais, parentes e amigos. É nessa relação saudável
que aprendemos a respeitar uns aos outros; aceitar as diferenças;
respeitar limites; ser leal; ser companheiro de verdade. Mas é na
busca pelo poder como um fim em si mesmo que esquecemos
tudo que aprendemos entre amigos, companheiros e entes queri-
dos para ver os outros como adversários e assim, esquecemos a
ética, a moral, os bons costumes, a decência, o respeito aos outros
e às instituições públicas, e, por fim, perde-se a vergonha na cara.
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Capítulo 47

Rêyon enfrentou três meses de viagem, mas desta vez nada
se comparava à primeira porque, nesta, ele tinha bastante
mantimento e bons cavalos puxadores de carroça.

Não houve incidente, em sua viagem de volta, digno de quais-
quer anotações de nossa parte.

Amanhecia quando Rêyon atravessava as montanhas de
Zanouan. Dali até o centro da Vila eram cinco quilômetros. Ele se-
guia a passos lentos, pois queria ver se tudo estava no mesmo lugar
de antes. Há anos ele não tinha notícias de ninguém do povoado.

Há menos de dois quilômetros do centro ele parou. Tirou
os velhos alforjes da carruagem e os colocou nas costas.

O reencontro com o passado trazia emoções fortíssimas.
Ele sabia que ninguém tinha obrigação de perdoá-lo. Olhou para o
céu como se olhasse para o povo de Zanouan e segurou firme sua
emoção. Comprimiu o rosto e até a respiração para não desabar
em prantos.

“Eles hão de entender. Terei certamente o perdão que dese-
jo”, pensou ele.

Quando passou pelo portal de entrada da cidade ele parou
e examinou tudo detalhadamente. Algumas crianças cavalgavam
por ali quando Rêyon os abordou:

– Vocês conhecem Moyá?
– Não há quem não o conheça. É o nosso administrador.
– Avisem-no de que Rêyon voltou, por favor.
– Sim senhor. Vamos avisá-lo.
Um quilômetro depois algumas pessoas já o seguiam sem

nada entenderem.
Moyá nos disse que lembrava perfeitamente do momento

em que Rêyon se aproximou da praça principal.
– Meus amigos, quando eu o vi tombando com aquele peso

não entendi o porquê daquilo. Quando pude distinguir o rosto de



245

U
m

 c
ri

a
d
o
r 

d
e
 h

is
tó

ri
a
s

Rêyon, senti-me como um pai que perde o filho e que anos depois
o reencontra. Foi uma emoção indescritível.

A um metro de Moyá, Rêyon colocou no chão todo seu
fardo e, de joelhos, olhou para o céu e disse:

– Estou livre!
E olhando para Moyá falou:
– Estou livre, meu irmão! Aí está o motivo de toda minha

agonia! Aí está toda minha culpa e o meu sincero pedido de per-
dão. Diga a Donna e a todo povo que estou devolvendo o que
lhes pertencem. Agora, humildemente, peço que me perdoem!

Ele abraçou Moyá e falou:
– Perdoa-me! Não tenho direito de pedir mais nada!
– Não há o que perdoar, meu irmão! Você renasceu das

cinzas, irmãozinho. Renasceu para mim como um filho que estava
perdido!

– E Donna? Onde está ela? Preciso beijar-lhe os pés e pedir
perdão!

– Vamos até sua casa. Lá, direi tudo que aconteceu. Quero
saber também o que aconteceu com você nos últimos anos.

Quando chegaram a casa, Moyá o surpreendeu com cin-
quenta quilos de ouro:

– Donna me recomendou que assim que eu o visse entregas-
se esse ouro. É o resto do pagamento.

– Por quê?
– Porque isso faz parte do acordo que fizemos contigo.
– Mas eu não cumpri com a minha parte, Moyá!
– Como não? Mandaste Zêigon aqui e ele nos ajudou a cu-

rar o povo.
– Zêigon?
Quando Rêyon falou seu nome ele entrou pela porta princi-

pal surpreendendo-o. O medalhão não deixava dúvida sobre de
quem Moyá falava.

– Você? Aquele homem estranho que apareceu na praia? Seu
nome é Zêigon?

– Não tivemos tempo para apresentações.
– A culpa foi minha, Zêigon! Fiquei confuso naquela noite!

Você sabia de tudo e ainda assim atendeu ao meu pedido? Por quê?
– Porque todos têm direito de errar e o dever de consertar

seus erros. Quanto a mim, apenas vivo para ajudar a consertar.
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Emocionado ele se aproximou, segurou as mãos de Zêigon e
agradeceu:

– Obrigado!
– Agora posso ir.
– Estava me esperando esse tempo todo?
– Sabia que tu voltarias.
– Como sabia?
Zêigon sorriu e falou:
– Ainda faltavam cinquenta quilos de ouro.
– Tenho vergonha de ter passado essa imagem horrível de mim

para você. Acredite, por favor, agora tenho certeza de que o ouro já
não tem importância para mim!

Zêigon sorriu e falou:
– Desta vez, não deves levar a sério o que falei. Se eu acreditasse

que tu voltarias para reclamar o restante do ouro, certamente eu não
estaria aqui para te receber.

– Estou arrependido e imploro que me perdoem! Esse ouro
não me pertence. Está tudo aí exatamente como recebi. Estou devol-
vendo tudo agora.

Dirigindo-se para Moyá, Rêyon falou:
– Moyá, aceite a devolução e reverta tudo para o povo de

Zanouan. Devolva tudo aos verdadeiros donos.
– Como farei isso?
– Em forma de oportunidade! Criaremos o Conselho Tutelar

das Necessidades. A educação, a saúde e a oportunidade serão os pila-
res. Ninguém será privado de oportunidade.

Rêyon foi tirando o ouro de dentro dos alforjes e no fundo viu
que havia um bilhete escrito em um pergaminho de couro e nele a
seguinte frase: “Desejo de coração que o Supremo Ser o acompanhe,
encha-o com toda a paz do universo e o ajude a trazer saúde e prospe-
ridade para nosso povo”. Era a letra de Donna.

Com os olhos cheios de lágrimas ele falou:
– Eu nunca cheguei a ler isto! Onde ela está?
– Não se encontra mais entre nós. Morreu um pouco depois da

sua partida. Pouco mais de dois meses e meio. Foi muito rápido.
– Se eu pudesse mudar o passado, Moyá! Nada posso fazer

senão me arrepender de tudo. Acreditem! Estou despido do poder
do ouro! Estou livre do egoísmo e do orgulho que esfriava meu cora-
ção. Eu...
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Zêigon pôs a mão na cabeça de Rêyon e orou baixinho. Depois
ergueu a voz e disse:

– Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consola-
dos; bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles
serão fartos; bem-aventurados os que se arrependem e, de corpo, alma
e coração, pedem perdão, porque eles serão perdoados; bem-aventu-
rados os que agora estão limpos de coração, como tu, pois herdareis a
paz. Eu lhes deixo a minha paz.

– Que a sua paz permaneça para sempre nos corações dos
homens, disse Rêyon.

– Estou feliz porque aprendeste uma lição de vida. É uma pena
que ninguém possa ensinar nada sobre a vida simplesmente falando,
explicando como ela deve ser vivida. É preciso viver, Rêyon. É viven-
do que se aprende a lidar com este mundo e seus habitantes.

Ele se virou para Moyá e lhe entregou uma pequena caixa. Den-
tro dela havia um medalhão em forma de estrela de cinco pontas.

– Este é o teu transporte para as estrelas, disse Zêigon. Tenha
bons sonhos. Agora, vou deixá-los. Tenho muitas portas para abrir.

– Zêigon, disse Rêyon, eu gostaria...
Rêyon se dirigiu a Zêigon, mas nada pôde perguntar, pois ele o

interrompeu dizendo:
– Não, Rêyon! Não digas nada. Nada será tão importante quanto

à realização dos teus sonhos. Agora, tudo podes. Há algo que ainda
precisas resolver.

– Diga-me e eu o farei, disse Rêyon.
– É na sua origem que os sonhos nascem e se realizam.
E, virando-se para os demais, falou:
– Que a paz esteja sempre nos vossos corações.
Zêigon se despediu e saiu enquanto Rêyon repetia a frase ten-

tando decifrá-la.
Alguns segundos depois, quando Zêigon já estava distante, Rêyon

gritou:
– Zêigon, espere! O que nasce na origem com os sonhos?
– Aquilo que nem todo ouro do universo pode comprar.
– Do que está falando?
Ele não respondeu e continuou andando. Rêyon aumentou a

voz e perguntou:
– O que ainda devo procurar?
– Vais descobrir!
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– Quando?
– Isso vai depender do tempo que despenderes nessa busca.
– Por quanto tempo devo procurar?
– Pela vida toda! Já esqueceste que a felicidade não está na-

quilo que encontramos? A vida é uma busca incessante pela plena
felicidade que nunca se alcança! É isso que é “viver”.

Zêigon, rapidamente, sumiu na imensidão do dia. Rêyon ain-
da tentou alcançá-lo, mas não conseguiu.

Quando Moyá disse essa última frase eu falei:
– Moyá, Zêigon pronunciou algumas das “bem-

aventuranças” de...
Moyá me interrompeu dizendo:
– Rael, neste universo não há lugar para dois senhores. Acre-

dite, Ele também esteve lá!
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Capítulo 48

Moyá chamou Rêyon e pediu que ele o acompanhasse até
seu quarto. Chegando lá, ele se surpreendeu mais uma vez:

– O que é isso, perguntou Rêyon.
– É tudo seu, Rêyon. Párcon morreu uma semana depois de

sua partida. Donna nunca tocou em nada que pertencia a você e,
antes de morrer, pediu-me que eu devolvesse tudo. Você foi o
único herdeiro dela. Então vendi tudo e comprei ouro. São trezen-
tos quilos de ouro.

– Isso é meu?
– É tudo seu.
– Então são trezentos quilos de ouro?
– É um pouco mais que isso: são trezentos e nove quilos e

seiscentos gramas.
– Moyá, isto é mais do que necessitamos para uma vida

confortável!
– É verdade.
– Não vamos precisar de tudo isso.
– Podemos fazer muita coisa aqui em Zanouan.
– Sim, faremos muito por Zanouan. Não deixaremos que

ninguém seja privado de educação e oportunidade!
Depois de um ano reconstruindo sua vida em Zanouan,

Rêyon parou num final de tarde, após um longo dia de trabalho, e
se lembrou de seus pais.

Após o jantar os dois amigos conversaram bastante. Antes
de se retirarem para dormir, Rêyon disse:

– Preciso visitar o túmulo dos meus pais. Você vem comigo,
Moyá?

– Quando partimos?
– Amanhã, logo cedo.
– Combinado.
Quando eles chegaram a San Doan, dirigiram-se à antiga

fazenda de Rêyon onde estavam os túmulos. Havia um caseiro no
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local. Após conversarem eles tiveram permissão para entrar. Em
frente aos túmulos Rêyon se ajoelhou e fez algumas preces. Ao se
levantar para ir embora ouviu uma voz bastante conhecida:

– Se até as águas retornam para o mar, não haveria de voltar
o filho à terra de origem?

Essa voz os pegou de surpresa. Eles se viraram e Rêyon
falou:

– Padre Sândi! Que surpresa agradável! O senhor tem razão!
Eis que aqui estamos na origem de tudo!

Ele abraçou o velho amigo e ficou repetindo em pensamen-
to: “aqui é a origem de tudo”.

Rêyon comentou com Moyá:
– É na sua origem que os sonhos nascem e se realizam! Aqui

é a origem!
– O que tem na origem que interessa a você, Rêyon, pergun-

tou o padre.
– Aquilo que nem todo ouro do universo pode comprar:

meu sonho! Foi aqui em Doan que meu grande sonho teve início.
– Ainda não vislumbro relação alguma entre as palavras de

Zêigon e o fato de ser aqui a origem do teu sonho. A menos que
ela estivesse aqui, disse Moyá.

O padre os interrompeu dizendo:
– Nada entendo sobre o que estão falando. Bom, a fazenda

está exatamente como você deixou, nada foi mudado. Vocês po-
dem ficar aqui o tempo que precisarem. Não é da minha conta,
mas o que vocês procuram mesmo?

– Padre, eu tenho muito a lhe contar.
– Então, vamos entrar, meu filho. Vou pedir que preparem

um quarto bem agradável para vocês. Durante o almoço quero sa-
ber de tudo.

Já na varanda da casa grande, após o almoço, os três descan-
savam deitados em redes. Uma brisa suave e fresca que vinha das
montanhas enchia ainda mais de preguiça aqueles três amigos. Pássa-
ros com seus cantos melodiosos faziam o fundo musical da história
da aventura de Rêyon. Ouviam-se o relinchar dos cavalos na cocheira
quando Rêyon finalizava sua narrativa para Moyá e o padre.

– Rêyon, disse o padre, o sonho que você poderia tentar
realizar é impossível. Você mesmo disse que ela, lamentavelmente,
falecera.
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– Você tem certeza de que ela estava na casa que pegou
fogo? Perguntou Moyá.

– As evidências indicavam isso, disse Rêyon. O colar que eu dei
a ela foi encontrado junto ao corpo carbonizado. Toda família desa-
pareceu de repente. Não se teve mais notícias deles e... Depois de tudo
que aconteceu entre nós, ela não sairia de Courian sem me avisar!

– Onde está o colar? Você tem certeza de que era mesmo o
que você presenteou? Perguntou Moyá.

– Não sei onde ele está agora porque foi furtado de mim,
mas era o mesmo colar que eu presenteei.

– Então, nada há que se possa fazer. Não há o que procurar,
nem há sonho para realizar.

Rêyon suspirou e abaixou a cabeça. Segundos depois levan-
tou e disse:

– Há muito trabalho em Zanouan. Vamos, embora, amigo!
– Quem é esse Zêigon, perguntou o padre.
Rêyon respondeu que não o conheceu bem. Então Moyá

teceu inúmeros elogios a ele e por fim falou que o mesmo era
digno da mais alta confiança e respeito.

O padre olhou para Rêyon e disse:
– Você decide, filho. De um lado há fortes evidências de que

não há o que buscar mais. Do outro lado há alguém da mais alta
confiança e credibilidade afirmando que “é na sua origem que os
sonhos nascem e se realizam”. Para mim, isso não diz nada. Mas
essas palavras não foram dirigidas a mim.

– Não tenho a menor ideia sobre o que devo fazer, disse
Rêyon.

– Criança! Só músculos! É o que vejo! Músculos desenvolvi-
dos em você! Você ainda não mudou nada, para mim. Não passa de
criança! Devo decidir por você? Imediatismo é o que você espera!

Os dois amigos ficaram espantados com a reação do padre,
porém nada falaram.

– O mais fácil é voltar para Zanouan e passar o resto da
vida repetindo: “é na sua origem que os sonhos nascem e se reali-
zam”, disse o padre. É isso que deseja aquele menino incansável?
Depois de toda aventura aquele menino valente, lutador que co-
nheci vai parar? Vai simplesmente se entregar e passar o resto da
vida remoendo suas desventuras? Ou vai passar o resto da vida
procurando? Você perguntou a Zêigon por quanto tempo deveria
procurar. O que ele respondeu?



252

V
a
n
ra

z

– “Pela vida toda”, disse Rêyon.
– Por quê? O que ele respondeu, perguntou o padre.
– “Porque a felicidade não está naquilo que encontramos. A

vida é uma busca incessante pela plena felicidade que nunca se al-
cança”!

– Palavras, palavras e mais palavras! Jogo de palavras, enig-
mas! Ah, como isso me cansa! Esse Zêigon deve ser algum malu-
co! Por que ele não foi claro? Por que não foi direto ao assunto?
Ah, tolices! Fico sem paciência com esses jovens! Sempre dificul-
tando as coisas! Para que tanto mistério? Olha garoto, algo foi dito
nesse amontoado de palavras! Como já disse, para mim, são só
palavras, blá, blá, blá! Mas, ainda assim, há algo nisso tudo! Ele
sabia o que estava dizendo e você, só você, podia entender!

O padre andava de um lado para outro da sala.
– Ele fez bem em criar todo esse mistério!- Disse o padre –

Sabe por quê? Porque vocês, jovens, não enxergam o óbvio! Você
tem que lutar ainda mais pelo que deseja, filho! As coisas não são
fáceis e você já sabe muito bem disso! Então vá à luta. Vá buscar o
que ainda lhe falta. Se você tem que procurar na origem, então
fique aqui e descubra o que é que há para procurar! Se você não
encontrar nada, concluirei que não procurou o bastante!

– Padre, o senhor já parou para pensar que, para Rêyon
encontrar Émandy, ele terá que...

– Morrer, meu filho! É isso mesmo! Essa possibilidade existe.
– Isso é absurdo, retrucou Moyá.
– Isso é uma possibilidade, disse o padre. Outras também

existem, evidentemente. Mas é possível que o amigo de vocês esti-
vesse se referindo a isso.

– Nesse caso, eu é que afirmo que isso sim seria um absurdo,
disse Rêyon. É absurdo que para alguém realizar desejos deste
mundo tenha que morrer. Alie-se a isso o fato de que Zêigon sabia
que o que quero são coisas deste mundo.

Após um silêncio meditativo, Rêyon decidiu:
– Ficarei por um mês aqui em Doan. Verei o que vai acontecer.
– É assim que se deve decidir, garoto, disse o padre. Fique

aqui na fazenda pelo tempo que quiser. Vou mandar preparar seu
antigo quarto.

Os dois amigos se despediram e Moyá voltou aos seus afa-
zeres em Zanouan.
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Capítulo 49

Após um mês e meio cumprindo uma rotina de cavalgar,
pela manhã, pelos arredores de Doan e passar os finais de tarde
visitando diversos lugares do centro da cidade, Rêyon resolveu ir
até Zanouan. Antes, porém, foi até a igreja informar ao padre so-
bre sua breve partida.

Rêyon encontrou o padre em uma das sacadas do primeiro
andar do prédio vizinho à igreja. De lá, ele observava o movimen-
to das ruazinhas de Doan. Rêyon também gostava de ficar ali e
fitar o rosto das pessoas, procurando antigos conhecidos.

Ele se despediu do padre e falou:
– Padre, estarei de volta em uma semana. Vou ver o que se

passa em Zanouan.
– Volte logo, filho. Sua companhia tem sido muito importante.
– Voltarei, mas saiba que meu lugar já não é mais aqui. Em

breve o senhor é que vai ter que me visitar em Zanouan.
Rêyon interrompeu sua conversa e perguntou:
– Quem é aquele moço a cavalo?
– Qual?
– Lá!
– Não enxergo daqui.
– Marryon! Ele me furtou o lenço e o colar de Émandy!
Rêyon desceu correndo pelas escadas do prédio para perse-

guir o homem que ele vira da sacada. Ao chegar à rua, que estava
bastante movimentada naquele dia de feira livre, ele correu para
um lado, voltou, pegou outra direção e depois desistiu. De volta,
ele encontrou o padre na entrada do prédio.

– Era ele, disse Rêyon, o filho de Roan!
– Criado do pai...
– Sim! Criado do senhor Duran!
– Não sei se isso ajuda, mas sei de alguém que se chama

Marryon. É um jovem de poucas conversas. Não mora na cidade,
mas aqui vem sempre fazer a feira e raramente vem à igreja.
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– O senhor tem mais detalhes sobre ele?
– Não sei de mais nada. É melhor você investigar.
No dia seguinte, Rêyon se preparou para investigar essa fa-

mília quando o padre chegou e o informou com precisão o exato
lugar que deveria procurar.

Ao chegar ao local indicado pelo padre, Rêyon encontrou
um senhor chamado Mayon que o recebeu muito bem em sua
belíssima casa.

– Seja bem vindo, disse ele.
– Meu nome é Rêyon, sou hóspede do padre Sândi. Procu-

ro uma pessoa que, pelas informações, pode estar morando aqui
por perto.

– Se eu puder ajudar, pode contar com isso.
– Procuro um amigo chamado Marryon.
– É meu filho, entre, por favor, e espere ele chegar.
– Roan? O senhor se chama Roan?
O senhor Mayon ficou estático e com os olhos arregalados.
– O senhor se chama Roan? Por favor, responda-me isso é

muito importante! Já ouviu falar de alguém que se chama Duran e
sua Filha Émandy?

Uma voz falou por Mayon. Era a voz de Maya, sua filha.
– Não. Ele se chama Mayon. Esse rapaz, Marryon, que o

senhor procura não deve ser o mesmo Marryon, meu irmão.
Ela estendeu a mão para Rêyon e continuou:
– Eu sou Maya. Estávamos de saída. Se o senhor não se

importa... Pode vir nos visitar outro dia.
O rapaz apertou sua mão e falou:
– Chamo-me Rêyon.
Ele se despediu de Mayon e Maya e saiu desconfiado, mas

antes de pegar seu cavalo Maya o chamou e mostrou-lhe a foto de
Marryon:

– Veja, senhor Rêyon, este é o meu irmão. Veja se ele se
parece com o Marryon que o senhor procura.

– Não, lamentavelmente, esse não é quem eu procuro.
– Sinto muito, senhor. Espero que tenha sucesso na próxima

busca.
– Obrigado, senhorita. Desculpe o incômodo.
Sorrindo ela respondeu:
– Não foi nada!
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De volta à fazenda, Rêyon comentou com o padre sobre
seu insucesso. Mas assegurou que continuaria sua busca por Marryon
depois que voltasse de Zanouan.

– Não vou pedir para que desfaça as malas. Não temos
tido sucesso nas buscas. Mas devo pedir que volte. Insista um
pouco mais.

– Voltarei. Sempre voltarei até descobrir o que há na origem.
– A casa será sempre sua.
– Obrigado.
– O almoço será servido. Você me acompanha?
– Sim, estou faminto.
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Capítulo 50

– Que coisa terrível foi a morte de Rayla e de Émandy, Re-
clamou João. Não gostei disso, Moyá! Elas não podiam morrer!

– Eu não disse que elas morreram, João.
– Não disse? Perguntou Rael.
– Até este momento eu só ouvi lamentos da parte de vocês.

Em nenhum momento vocês me perguntaram sobre o fato de
Émandy ter morrido ou não. Nem eu afirmei isso. Os personagens
da história é que levaram vocês a concluírem assim.

– Não venha me dizer que elas não morreram!
– Para mim, ninguém deve morrer, João. Mas estou contan-

do aquilo que realmente aconteceu. A morte de Rayla foi realmente
terrível. Isso é indiscutível! Mas, quanto à morte de Émandy você
não tem razão em reclamar.

De repente, abri um sorriso aliviado e perguntei:
– O que aconteceu com Émandy, Moyá?
– Calma, amigos! Escutem o que tenho a dizer.
Moyá nos contou que após o almoço Rêyon estava se pre-

parando para montar em seu cavalo e partir de volta a Zanouan.
Logo na saída deu de cara com o Senhor Mayon.

– Senhor Rêyon, precisamos conversar, disse ele.
O padre Sândi estava de saída, mas Rêyon pediu que ele

ficasse um pouco para participar da conversa.
Na varanda da casa grande, os três se sentaram e Mayon se

apressou em corrigir sua identidade:
– Meu nome é Roan, pai de Marryon, criado do Senhor

Duran, pai da Senhora Émandy. Estou aqui para contar toda a
verdade.

Rêyon empalideceu e pediu para que Roan falasse tudo.
Roan contou que quando Émandy se despediu de Rêyon e se

dirigiu a sua casa naquele dia do incêndio que supostamente a matara,
ela se deparou com ele e seu filho Marryon, que saíam da casa.

Ao vê-la, eles foram ao encontro dela.
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Falando de modo ofegante, Roan disse:
– Vamos, Émandy, precisamos encontrar seu pai.
– Roan, o que está acontecendo?
– Estamos fugindo de Lênur. Não vai haver mais casamen-

to. Seu pai jamais consentiria sua infelicidade.
Émandy insistiu em entrar na casa e pegar algumas coisas

importantes, mas Roan falou que tudo que era de mais valioso já
havia sido retirado. Ele pediu que ela ficasse na casa apenas pelo
tempo estritamente necessário para que trocasse sua roupa por outra
que facilitasse a cavalgada, que seria longa. Rapidamente ela o obe-
deceu. Roan ficou na porta do quarto pedindo que ela se apressas-
se. Em seguida ele pegou suas roupas, entrou em outro quarto da
casa e quando saiu todos viram as chamas.

Quando Roan a conduzia até os cavalos ela tentou fazer
perguntas, mas ele a interrompeu:

– Depois explico, filha! Agora só temos que montar e correr
com esses cavalos o mais rápido que pudermos! Estávamos ape-
nas esperando você para a fuga. Todos já foram só faltam nós três,
vamos!

– Não posso sair assim!
– Émandy, não há mais tempo para nada!
– Tenho um assunto para resolver com meu pai!
– Tudo bem! Vamos encontrá-lo e vocês resolvem!
– Quero vê-lo aqui, Roan!
– Você não está entendendo, Émandy? Vamos fugir de

Lênur! Não podemos perder mais tempo!
Marryon ajudou Émandy a montar num cavalo e os três

saíram a galope.
Ao se distanciarem uns três quilômetros da casa, eles encon-

traram Lênur.
– O que aconteceu? Perguntou Lênur.
Lênur acenou para que eles parassem. Antes que ele fizesse

mais perguntas Roan se antecipou:
– Os rebeldes estão destruindo tudo!
– Onde eles estão?
– Após intensa troca de tiros o Senhor Duran fugiu para a

Fazenda da Pedra de Ouro com alguns criados e me incumbiu de
levar Émandy em seguida.

– Quantos bandidos estão lá?
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– Menos de dez, Senhor.
– Fiquem com Émandy! Não saiam daqui! Vou ver o que

está acontecendo. Depois volto e os levo até o Senhor Duran na
Pedra de Ouro. Lá, vocês estarão seguros porque deixarei alguns
soldados de guarda com vocês.

Dizendo isso Lênur se dirigiu aos soldados e ordenou:
Soldados adiantem!
Quando Lênur se perdeu de vista, o criado a chamou.
– Vamos, depressa, Émandy!
– Aonde iremos, Roan? Preciso saber!
– Encontrar seu pai, filha! É só isso que você precisa saber!
– Preciso encontrar Rêyon, disse ela.
– Émandy, disse Marryon, eu cuido disso para você, depois!

Vamos! Eu encontro essa pessoa para você, mas neste momento é
impossível, pois temos que encontrar seu pai!

Inconformada ela cavalgou com eles por quase meia hora.
Emy já estava preocupada e chorando perguntou:

– Roan! Aonde estamos indo?
– Não se preocupe, minha criança! Falta pouco! Vamos en-

contrar o Senhor Duran. Você conversa com ele e decide o que vai
fazer. Por enquanto temos que seguir apenas o que ele me ordenou.
Tudo dará certo! Eu prometo! Nunca te desapontei. Confie em mim.

Mais alguns quilômetros e Roan apontou:
– Veja, lá está ele!
Algumas dezenas de metros depois ela gritou chorando:
– Pai, você está bem?
– Graças a Roan, agora estou bem, querida. Só estavam fal-

tando vocês três.
Ele se virou para Roan e perguntou:
– Deu tudo certo?
– Quase tudo, respondeu Roan. A segunda parte do plano

falhou. Lênur sabe que o Senhor e Émandy estão vivos!
– O que deu errado?
– Quando saíamos, ele chegava com a tropa. Vamos logo, Se-

nhor Duran! Eu conto tudo no caminho, pois, ele virá atrás de nós!
Os quatro seguiram a galope e Roan repassou a terceira par-

te do plano para que tudo pudesse correr sem falhas:
– Quando chegarmos ao local combinado eu seguirei em

frente com os quatro cavalos para despistar Lênur. Vocês descem e
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vão para o rancho velho. Ele não sabe da existência desse rancho.
Marryon, cuide de apagar os rastros por onde passarem e fiquem
atentos para não quebrar galhos de nenhuma planta nem deixar
cair qualquer coisa no chão que Lênur possa usar como pista!

Quando Lênur chegou à casa de Émandy viu tudo em cha-
mas. Ao aproximar desconfiou do silêncio em torno de tanta des-
truição e perguntou aos soldados:

– Onde estão os rebeldes?
Ninguém sabia responder, então ele ordenou:
– Homens, procurem-nos! E não esqueçam de que eles vi-

vos serão problemas para o futuro!
Depois de alguns minutos os soldados chegaram e informa-

ram não terem encontrado nada na vizinhança.
– Vamos encontrar com Émandy e levá-la até seu pai com

segurança. Depois cuidaremos de encontrar os bandidos!
Era tarde. Parecia uma cilada porque os rebeldes chegavam

lá e Lênur com os soldados foram pegos de surpresa. Foi uma
batalha de menos de trinta minutos e só dois conseguiram fugir:
Lênur e um dos seus soldados.

Em sua fuga ele não encontrou Émandy e ordenou que o
soldado fosse até Courian e juntasse a tropa para combater os
rebelados.

– Soldado! Irei até o rancho. Depois encontrarei você lá na
casa de Dona Nízian onde espero encontrar tudo em chamas. Es-
ses malditos me pagarão caro!

– Por que os rebeldes ateariam fogo lá?
– Você e os soldados vão atear o fogo!
– Senhor! Lá só há doentes!
– Exatamente. Doentes como Rêyon e Peron. Ela os abri-

gou lá. Vá! Poupe apenas as mulheres, se não reagirem. Nunca mais
aquilo lá servirá de abrigo aos nossos inimigos.

Lênur foi para o rancho e não encontrou ninguém. Voltou e,
com as luas iluminando o caminho, seguiu facilmente os rastros
dos cavalos de Émandy, Marryon e Roan, mas duas horas depois
chegou à praia e encontrou os quatro cavalos usados por Roan,
Marryon, Émandy e o Senhor Duran. Esbravejou tentando enten-
der o que estava acontecendo:

– Maldição! O que eles estão tentando fazer? Não há vestígi-
os de nenhum barco. E por que eles abandonariam esses cavalos?
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Agora são quatro cavalos! O quarto cavaleiro só pode ser o Se-
nhor Duran. Eles podem ter ido se abrigar na casa de Dona Nízian.
Mas por que não levaram os cavalos?

Ele resolveu ir para a casa de Dona Nízian. No caminho foi
juntando os fatos e concluiu que fora abandonado pela noiva. Gri-
tou alguns palavrões e só não voltou para investigar a fuga mais
detidamente porque já era madrugada e mesmo com as luas não era
possível descobrir o paradeiro de Émandy nem do Senhor Duran.

Quando os soldados chegaram à casa de Dona Nízian eles
ordenaram que todos saíssem. Os soldados deixaram que todas as
mulheres saíssem e determinaram que todos os homens seriam
presos. Apenas Dona Nízian e Selnaya permaneceram dentro da
Casa de saúde com os homens que se preparavam para o confron-
to sob o comando do Senhor Zydon. Após prepararem as armas,
Zydon ordenou que abrissem fogo contra os soldados. Meia hora
depois a casa estava em chamas e contabilizava seus mortos. Zydon
deu cobertura para que Dona Nízian e Selnaya fugissem pela pas-
sagem secreta do armário que dava até o porão, saindo na praia.
De lá elas chegariam rapidamente às montanhas onde certamente
se juntariam a Rêyon, Peron e os rebeldes.

Quando Lênur chegou à casa de Dona Nízian encontrou seus
soldados que já tinham queimado tudo. Ele ainda procurou Roan,
Marryon, Émandy e o Sr. Duran, porém, inúteis foram seus esforços.

João perguntou:
– Por que ela não voltou para buscar Rêyon?
– Lembra que Lênur seguiu as pegadas dos cavalos de

Émandy, Marryon e Roan?
– Lembro.
– Lênur encontrou depois as pegadas de um quarto cavalo.

Seguiu esses rastros e encontrou os quatro cavalos na praia. Roan e o
Senhor Duran tinham um plano e tentaram segui-lo fielmente: após
cavalgarem por mais de meia hora eles chegaram a um local combi-
nado onde o Sr. Duran, Émandy e Marryon seguiriam a pé por um
lado e Roan, com os cavalos, iria até a praia onde ele pegaria um
pequeno barco e encontraria Marryon, o Sr. Duran e sua filha.

Sabendo do plano, Émandy resolveu incluir Rêyon. Ela disse:
– Se vamos fugir, Roan, vá buscar Rêyon.
– Quem é Rêyon? Perguntou o Senhor Duran.
– Conversaremos depois, papai. Explicarei tudo.
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– Onde ele está? Perguntou Roan.
– Na Casa de saúde. Fale com Dona Nízian e peça que ela e

Selnaya venham também.
– Pai, disse Marryon, não mude seus planos. Eu vou buscar

esse rapaz.
– Faça isso, filho!
– Émandy, disse o Senhor Duran, temos muito que conversar!
No Rancho Velho, Marryon pegou outro cavalo e seguiu

para Courian a procura de Rêyon.
Ocorre que, de fato, Marryon acaba encontrando Rêyon,

mas, como já contei, ele não faz o que deveria e acaba furtando os
preciosos objetos de Rêyon: o colar e o lenço de Émandy.

Émandy estranhou quando Marryon voltou sem Rêyon, Dona
Nízian e Selnaya. Rapidamente, perguntou:

– Onde ele está?
– Não consegui chegar até ele nem até as duas Senhoras de

quem você falou.
– Por quê?
– Havia muitos soldados... Eles destruíram a Casa de saúde

com fogo e mataram todos que lá se encontravam.
– Você ao menos o viu?
– É melhor partirmos agora, disse Marryon. Lá, só se vê

destruição, barulho de explosões e cadáveres!
– Vou procurá-lo, disse Emy!
– Minha filha, você perdeu o senso? Estamos fugindo!
– Papai eu não posso ir sem ele!
– Infelizmente você vai ter que ir sem ele, disse Marryon.
Ela se virou para o pai de Marryon e pediu chorando:
– Roan, vá buscá-lo, por favor!
– Querida, temos que ir embora! Precisamos nos livrar para

sempre de Lênur! Marryon já tentou e não conseguiu!
– Preciso vê-lo! Por favor, deixe-me vê-lo!
Seu pai interveio:
– Querida, perdoe-me, mas não posso deixá-la ir. É muito

perigoso!
– Preciso vê-lo, pai, por favor!
– Quem é esse rapaz, filha?
– Rey!
– Rey?
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– Você não se lembra? Meus sonhos!
– Você tinha parado com essas histórias! Vai começar tudo

outra vez?
– Ele existe, pai! Eu o vi e não era sonho! Acredite em mim,

por favor!
– Eu acredito, querida, mas não me peça para voltar! Lênur

não vai se cansar enquanto não nos encontrar!
– Ele está morto, Émandy! Gritou Marryon.
– Morto?
– Foi enterrado lá. Eu ajudei a enterrá-lo!
Ela não suportou a notícia e desmaiou. Depois de recobrar

os sentidos, já na estrada, em fuga com Roan, Marryon, seu pai e
alguns criados, Émandy não parava de chorar e insistia em ver Rêyon.

– Quero ter certeza de que ele está morto, disse ela.
– Quer que eu o desenterre, perguntou Marryon?
– Você tem certeza de que o enterrou?
– Eu lamento muito, disse Marryon, um jovem que me aju-

dava a enterrar os corpos me contou tudo sobre ele e Peron. Eles
os consideravam heróis.

– Não era ele!
– Disseram que era ele, Émandy!
Depois de alguns segundos, Marryon falou:
– Acho que posso provar o que digo. Eu trouxe isto.
Marryon mostrou dois objetos a Émandy. Eram o colar e o

lenço. As dúvidas cessavam naquele momento.
Não encontro palavras para definir aquele momento de dor.

Digo apenas que ela chorou bastante.
No caminho, seu pai, sempre carinhoso a consolava.
– Filha, disse ele, você sabe que eu sempre acreditei em seus

sonhos e não duvido de nada do que você falou. Eu acredito que você
o viu. Acredito que ele existiu, mas se Marryon disse... Você sabe que
ele é da mais inteira confiança nossa. Não há mais nada a fazer.

Ele a afagou e a apertou em seu peito dizendo:
– Agora, fugindo de Courian, espero estar corrigindo o erro

que cometi contra você. Jamais eu permitiria que você se casasse
com um bandido como o Lênur. Se você não estivesse tão abatida,
certamente me perguntaria por que eu pedi que aceitasse casar com
ele. Eu respondo agora e se for preciso responderei isso quantas
vezes se façam necessário. Ele roubaria você de mim de qualquer
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jeito! Desde o dia em que ele pôs os olhos em você não consegui
me livrar do maldito. Este não é o momento apropriado. Perdoe-
me, mas não posso mais deixá-la na escuridão dessa história. Tudo
aconteceu no tempo da crise do ouro. Quanto mais eu extraía,
mais o ouro se desvalorizava. Cheguei ao ponto de só ver cresce-
rem minhas dívidas. Foi aí que Lênur me convenceu de que Sórian
era a causa de todos os problemas. Ele fez tudo ficar claro. Os
Sorianos extraíam seu ouro sem regras nenhumas. Havia uma ofer-
ta maior do que a procura. Era inevitável a desvalorização crescen-
te. Mas os Sorianos, rompendo um acordo de extração com
Courian, faziam isso para matar a fome de sua gente. Compreendi
isso depois, mas já era tarde. Eu entendi que eles estavam cansados
de ver os ricos de Courian impondo a miséria a sua gente. Eu não
conseguia pensar nisso antes porque esse problema não era meu.
Eu convenci os outros extratores de ouro de Courian e juntos nós
convencemos nosso governo de que a extração de ouro de Sórian
não poderia continuar. Mas eu só queria impor aos Sorianos limites
de extração. Eu não queria me apropriar de nada deles... Não con-
segui reverter aquilo que comecei e... Você já sabe o resto da histó-
ria. Toda a crueldade daquela invasão...

Ainda em prantos, indignada ela interrompeu seu pai dizendo:
– Como você teve coragem de fazer isso, pai?
– Não, filha! Não! Não tire conclusões apressadas. Escute-me!

Eu não queria daquele jeito... Eu... Eu só queria impor cotas de extra-
ção. No começo deu tudo certo, mas... depois os sorianos
descumpriram o acordo e... E eu não pude evitar a invasão. Eu garan-
to, filha, não toquei em um só grama de ouro daquele povo. Fui bene-
ficiado indiretamente porque, com a produção mínima de Sórian, o
ouro valorizou e eu fiz bons negócios e paguei todas as nossas dívidas.
Minha situação financeira melhorou bastante. Eu só não esperava que
Lênur, que se mostrou um legítimo sanguinário, me cobrasse um alto
preço por tudo que ele fez. Eu ofereci terras, ouro, casas e animais e,
por fim, uma de minhas três minas de ouro. Mas ele não aceitou. Ele
queria mais, muito mais do eu podia oferecer: queria você. Eu disse
prontamente que daria tudo que ele quisesse menos você. Depois dis-
so ele passou a nos visitar com mais frequência e, quando percebeu
que eu não mais o recebia como antes e, que passei a não pedir que
você fizesse sala para aquele facínora, ele me sequestrou.

– Sequestrou? Perguntou Émandy, eu não soube disso!



264

V
a
n
ra

z

– Foi naquele dia em que eu não dormi em casa, você lem-
bra disso?

– Claro que me lembro. Nunca fiquei tão apavorada! Por
que você não me disse isso?

– Depois que sua mãe morreu você foi a única coisa que me
restou. Fiquei com medo de perdê-la para sempre nas mãos da-
quele monstro. Ele já era chefe de segurança e me manteve detido
em um lugar que até hoje eu não sei onde fica. Só fui libertado
quando concordei em persuadi-la a se casar com ele. Qualquer
pessoa que soubesse dessa história correria risco de morte, inclusi-
ve você. Ouvi por horas ele dizer que você seria o preço por eu ter
saído da falência. Hoje eu tenho certeza de que ele queria não só
você, mas todas as outras coisas com a minha morte.

– Como soube disso?
– Passei a investigá-lo. Ele é ambicioso demais para não aceitar

o que lhe ofereci. Você passou a valer muito para ele, não só pela
beleza e por ser tudo aquilo que qualquer homem desejaria ter, mas
porque, com a minha morte, o seu marido passaria a ter tudo que
você herdaria.

– Por que não me falou isso antes?
– Porque você o trataria de maneira diferente e isso iria nos

trazer problemas. Preferi planejar com Roan uma saída sem que o
maldito desconfiasse. Primeiro, Roan fez algumas viagens para des-
cobrir o melhor lugar para vivermos. Depois nós guardamos, nesse
lugar, aos poucos, todo o ouro necessário para vivermos conforta-
velmente. Dei a Roan, também, ouro para ele manter sua família
pelo resto de suas vidas, embora ele tenha insistido em, mesmo fi-
cando rico, continuar morando conosco. Por último, passei a propri-
edade de cada mina aos respectivos trabalhadores delas. O ataque a
nossa casa foi uma simulação que fizemos para Lênur pensar que
estaríamos todos mortos e, assim, ganharíamos tempo para fugir.
Lênur quase estragou o plano quando encontrou vocês que vinham
ao meu encontro, mas Roan foi mais esperto e o despistou. Quanto
aos estragos que fizemos ao queimarmos nossa casa, só fizemos
antecipar o que os Sorianos pretendiam fazer. Eles descobriram que,
para reconquistar Sórian, só precisavam eliminar quem financiava a
ocupação. Foi uma estratégia interessante criada por nós.

– Você criou essa estratégia?
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– Criei e fiz com que isso chegasse até Zêior. Fiz tudo isso
para nos livrarmos de Lênur. Se ele não tivesse encontrado vocês,
a esta hora, ele teria a certeza de que estávamos todos mortos, pois,
Roan vestiu alguns cadáveres com nossas roupas e joias e, ao invés
de levá-los para o crematório da cidade, os levou para nossa casa e
pôs fogo em tudo enquanto eu esperaria você no Rancho Velho.

– Se Rêyon estivesse vivo, neste momento, ele estaria enga-
nado pensando que estou morta!

– Sim. Mas não se esqueça de que Lênur sabe que estamos
vivos e neste momento deve estar revirando todas as cidades a
nossa procura. Eu sinto muito, querida, não tive escolha. Mas prome-
to: depois que essa guerra acabar enviarei Marryon para procurá-lo.

Ao ouvir a história de Roan, o padre perguntou a Rêyon:
– Ele o procurou depois da guerra?
– Não. Não o vi mais depois do furto dos meus objetos.
– Peço desculpas, Senhor Rêyon. É por isso que estou aqui.

Depois que o Senhor saiu de minha casa, exigi que minha filha,
Maya, contasse-me tudo que estava acontecendo. Depois que sou-
be de tudo conversei com Marryon. Exigi dele que esclarecesse
toda a situação para você. Como não percebi nenhuma atitude
dele nesse sentido, resolvi procurar o senhor para tentar desfazer o
desatino do meu filho. Eu sei que foi por amor que ele fez isso. Por
um amor nunca correspondido por Émandy ele fez tudo isso.

– Onde ela está, Senhor Roan?
Rêyon cavalgou por vinte minutos até que avistou ao longe

uma belíssima fazenda. De repente, ele freou seu cavalo ao ver que
em sua direção vinha um jovem cavaleiro. Era Marryon. Rêyon o
encarou e esporou seu cavalo em direção ao jovem com uma fúria
terrível. Ao se aproximar freou fazendo com que levantassem po-
eira e cascalho do terreno. Marryon, sem tirar os olhos de Rêyon
abriu devagar o sobretudo negro que usava e com a mão direita
puxou um pequeno lenço dobrado. Em seguida estendeu o braço
na direção de Rêyon e o entregou dizendo:

– Ainda há tempo de consertar meus erros?
Rêyon balançou a cabeça sinalizando afirmativamente e disse:
– Ainda há tempo.
– Perdoe-me, por favor!
– Eu o perdoo.
– Adeus, Rêyon!
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– Adeus!
De fato, o Senhor Duran enviou Marryon diversas vezes a

procura de Rêyon, mas, como sempre, Marryon sonhando con-
quistar Émandy, trazia notícias falsas confirmando a morte de Rêyon.
Por fim, Marryon nunca conseguiu fazer Émandy esquecer Rêyon
e mudar a cor do vestido, que era sempre preta, sempre luto.
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Capítulo 51

Do alto do seu cavalo, Rêyon viu, ao lado da casa, um cam-
po de girassóis refletindo a alaranjada cor solar de um final de
tarde.

Ao passar por uma porteira, do seu lado direito havia um
campo de centeio que serpenteava formando ondas douradas ao
rufar dos ventos. Mas seu olhar impaciente buscava em todas as
direções, algo mais.

Passando ao lado da casa ele observou ao fundo um movi-
mento laborioso de dezenas de camponesas num campo de flores.

Parando o cavalo, ele fez soar em todas as direções o nome
de Emy.

As mulheres colhedoras de rosas ergueram suas cabeças en-
quanto abriam passagem para o cavaleiro que, observando o rosto
de cada uma, procurava Émandy.

Por fim ele percebeu a única camponesa que estava de preto.
Ela também o percebeu e, de longe, tentou reconhecê-lo.

De cima do cavalo ele se aproximou da senhora de vestido
negro, que aos poucos reconheceu seu amado.

– Rey!
O espanto inicial dá lugar a uma explosão de alegria e lágri-

mas. Ele desceu do cavalo e correu para abraçá-la.
– Emy!
– Rey!
Aquela alegria contagiou as camponesas que, expressando

suas emoções com seus sorrisos e gesto de euforia, atiravam péta-
las de rosas colorindo e perfumando o caminho por onde passa-
vam os dois amantes.

O sol, finalmente, recolheu seu véu de luz enquanto no hori-
zonte oposto uma lua ainda branca como as nuvens, desperta para
sua sublime missão de inspirar os amantes.
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Capítulo 52

– Moyá, seu medalhão está brilhando, disse João. Parece haver
uma pequena luz nele.

– É porque está na hora de ir embora. Olhem para o céu.
Estão vendo aquela estrela piscando?

Nós olhamos e vimos que realmente havia uma estrela pis-
cando no céu. Moyá se apressou em nos pedir um bote:

– Eu preciso usar o bote de vocês por alguns segundos –
disse ele.

– O que vai fazer? Perguntou João.
– Tenho que me afastar um pouco de vocês para me prepa-

rar para a partida. Desta vez, não voltarei. Sentirei saudades de
vocês. Jamais esquecerei que tenho bons amigos na Terra.

Eu o abracei e agradeci por todos os belos momentos que
passamos.

Nós nos despedimos de Moyá e lembro que eu estava um
pouco descrente daquilo que estava para acontecer. Ninguém se des-
pede no meio da noite em cima de um pequeno bote para ir ao
encontro de uma estrela. Mas foi o que ele fez. Ele entrou no bote e
sumiu na noite do São Francisco. Sumiu no meio das sombras da-
quela noite e quanto mais ele remava, menos o avistávamos. Até que
só restou o brilho do medalhão. Esse sim, brilhava cada vez mais.
Por fim vimos uma explosão de luzes coloridas e uma estrela caden-
te que partiu das águas para o universo sem-fim numa velocidade
incrível. Olhei para João e ficamos abismados. Ele me perguntou:

– Você tem coragem de contar isso para alguém?
Eu não pensei duas vezes para afirmar que iria contar sim.

Pois, graças a ele, eu não precisava mais me esconder nas águas
daquele rio. Eu não me importava mais com o que as pessoas
pensavam. Ele veio de tão longe para me dizer isso. Não é justo
que eu guarde tudo comigo. Depois olhei para meu velho amigo e
perguntei se ele me ajudava a contar essa história e ele respondeu:

– O Criador de Histórias aqui é você, meu amigo.
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– Você vai confirmar o que eu disser?
– Como você é inseguro, Rael! Claro que eu vou confirmar!
Ele sorriu por causa da minha insegurança.
Naquela noite fomos dormir mais tarde. João estava bem.

Eu não notei nada de errado. Pela manhã ele não acordou. Lem-
bro-me de ver apenas o corpo dele ali na cama. Faltava alguma
coisa dentro dele. Era só um corpo vazio. João não estava ali, ele
tinha partido naquela mesma noite em que Moyá havia também
partido.

Já se passaram mais de quarenta anos. Eu guiei aquele barco
até onde eu pude. Até onde as forças me ajudaram. Enquanto
guiava eu contava todas as histórias que eu conhecia, inclusive essa
que acabo de escrever.

Como sempre acontece comigo, quando João partiu eu fi-
quei mais uma vez sozinho com a minha história, sem nenhuma
testemunha. Se você, caro leitor, pudesse me encontrar por aí e, na
ocasião, me perguntasse se eu tinha alguma prova do que acabei de
relatar, eu certamente lhe diria: não. Eu não preciso provar nada.
Isso não mais importa agora que sou conhecido e assumido “Um
Criador de Histórias”.

Hoje eu escrevo tudo sobre o passado e quando chega as
noites frias aqui em Triunfo eu acendo uma imensa fogueira, reúno
as pessoas, conto e ouço todas as histórias dessa gente.

De vez em quando olho para o céu e digo para as crianças
que tenho muitos amigos lá em cima. Dois deles são muito especi-
ais: João e Moyá. Eles sumiram na mesma noite feito um raio na
escuridão.

Em breve, também cumprirei minha jornada e a eles me
juntarei. Lá, estarei brilhando, caro leitor, luzindo de felicidade.
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