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Conheça todas as teorias, domine todas as 

técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja 

apenas outra alma humana. 

 

Carl Jung  



 

 

CAPÍTULO 1 

 

O sol já não iluminava mais a Rua da Bahia. Ele havia se escondido atrás 

dos prédios. O céu ainda era azul claro, entretanto a bola de fogo amarela não 

podia ser vista no alto. O dia era de carnaval. Alguns moleques passavam pela 

rua atirando bolas de cera, recheadas de água, uns nos outros. Confetes 

rodopiavam até alcançarem o chão. 

Os anos de 1950 foram inesquecíveis de várias formas. Alda usava um 

vestido azul até a altura dos joelhos. Os cabelos seguiam a tendência da 

época. Onduladamente, eles caíam por cima dos ombros. O batom vermelho 

moldava seu rosto como se fosse um quadro. Ela olhava para os dois lados da 

rua como se procurasse por algo. A mulher sabia o que desejava encontrar. 

Sílvia puxou o braço de Alda e falou: 

– Minha cunhada, hoje é carnaval! Esqueça-se dos males que traz no seu 

coração. 

– O carnaval é só uma data. O que trago na alma é resultado de vários 

dias de decepção. 

Alguns outros moleques subiam a rua correndo e cantarolavam: 

– Ó, Maria! Tá na hora de ir para a Rua da Bahia! 

Um homem com uma máscara veneziana jogava muitas serpentinas e 

confetes para o céu. Algumas mulheres vestidas como melindrosas riam com 

copos de bebidas na mão. Uma moça fantasiada como Cleópatra subia a rua 

quando esbarrou em Alda. Um homem, que acompanhava a egípcia, pediu 

desculpas. 

Naquele momento, um Cadillac conversível descia pela Rua da Bahia. O 

vento soprava os cabelos de Alda. Sílvia entrou na frente da cunhada. 

– Saia da minha frente, Sílvia! Eu já vi o que eu precisava. 

Dentro do carro, António, o marido de Alda e irmão de Sílvia, sorria  

abertamente com duas mulatas. Elas trajavam vestidos bastante curtos e 

usavam uma maquiagem bem chamativa. Aquela seria a última vez que ele 

veria a esposa. 

mulheres.



[6] 
 

 

 

– Alda, não aja com a cabeça quente. Vamos para a nossa casa! 

– Eu já tomei uma decisão que não tem volta! 

Alda caminhava a passos largos para a casa em que vivia. Sílvia seguia 

apressadamente a cunhada. Caminharam por um tempo curto até chegarem ao 

destino. O bairro do Cruzeiro não era tão longe da Rua da Bahia. 

A residência era bem grande. Na porta, dona Maria segurava Marquinhos 

no colo. Janete e Jani brincavam em um dos quartos. Alda entrou como um 

furacão pelo corredor. Pegou uma mala, abriu um armário e retirava as roupas 

dela. 

– Alda, não faça isso! Pense no sofrimento em que viverão as 

crianças – falou Sílvia. 

– Eu não suporto mais essa situação. Eu preciso me encontrar. Necessito 

saber em que caminho eu perdi a minha essência.  

Alda pegou um papel e um lápis. Rabiscou nervosamente palavras e 

pediu: 

– Entregue isto para o António. 

Ela caminhou com a mala na mão. Não olhou para trás. Quando saiu 

pela porta, fixou os olhos em Marquinhos. Passou a mão pelo rosto do menino. 

Virou-se e partiu sem dizer adeus. 
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CAPÍTULO 2 

 

Marquinhos não via a mãe por um tempo considerável. Estava crescido. 

entretanto o menino era bem franzino para a idade. Jani, a irmã mais velha 

dele, morava com Alda agora. Marquinhos e Janete permaneciam na casa dos 

avós, dona Maria e senhor Ladislau. 

Apesar de viverem em família, dona Maria era um pouco avarenta. Ela 

não deixava o garoto saborear refeições deliciosas frequentemente. O pote de 

bolachas ficava escondido no armário mais alto para que, assim, Marquinhos e 

Janete não o alcançassem. 

– Marquinhos, eu vou arrastar a mesa para perto do armário. Vou colocar 

a cadeira em cima dela. Aí você irá subir para pegar os biscoitos que ficam lá 

em cima do armário.  

– E se a vovó perceber? 

– Larga de ser besta! Se a gente comer um ou dois biscoitos, ela nunca 

vai saber.  

Janete, com muita dificuldade, empurrou a mesa até que a encostasse ao 

enorme armário. Em seguida, ela pegou a cadeira, subiu sobre a mesa e 

puxou-a. Quando ela desceu, colocou Marquinhos em cima da mesa. 

– Agora é só você subir na cadeira. 

– Estou com medo! 

– Não tema. Vai dar tudo certo! 

Marquinhos subiu na cadeira, mas não alcançou a última portinhola do 

armário. 

– Estique mais o braço. 

O garoto esforçou-se bastante para alcançar a portinhola. Ele olhava para 

o relógio afixado na parede. E, se vovó abrisse a porta naquele momento? Não 

era bom nem imaginar. 

Já  tinha  idade  até  mesmo  para  usar  suspensórios  para  segurar  as  calças,
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Ele abriu a portinha e pegou a caixa de bolachas. Ainda em cima da 

cadeira, arremessou dois biscoitos para Janete. Colocou, logo em seguida, a 

caixa no lugar em que ela estava. Quando chegou ao solo novamente, os dois 

riam muito da situação. 

Marquinhos estava matriculado e frequentava as aulas do Grupo Escolar 

Barão do Rio Branco. Nas horas livres, gostava de brincar com Zeca e João. 

Os dois moleques moravam perto da casa em que o garotinho vivia com os 

avós, a irmã e a tia Sílvia. 

Zeca, João e Marquinhos gostavam de brincar em uma região próxima. 

Lá havia uma mata e pequenas nascentes de água. Atualmente, vários 

arranha- céus existem no local. O bairro Sion era realmente mais agradável 

naquela época. 

Os meninos gostavam de represar a água com pequenos pedaços de 

madeira para nadarem na água. Zeca falou: 

– Ei, Marquinhos! E se nós represássemos toda essa água? As pessoas 

que moram longe daqui teriam de pagar por ela.  

– Isso seria muita maldade! – respondeu João. 

– Eu preferia ser livre como essas águas que correm sem rumo para um 

lugar talvez melhor – argumentou Marquinhos.  

Quando o menino chegou à casa em que morava, tia Sílvia a esperava. 

Ele deu um forte abraço nela. Tossia um pouco, então a mulher falou: 

– Não irá brincar com água amanhã! 

– Mas tia... 

– Sem choro! Isso é para o seu bem. Não quero lhe ver doente, 

Marquinhos. 

O sorriso de tia Sílvia era tão grandioso que podia preencher o espaço 

vazio do coração do mais egoísta dos homens. 
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CAPÍTULO 3 

 

Marquinhos já estava melhor. Tia Sílvia permitiu que ele brincasse no 

local de costume, entretanto os amiguinhos não poderiam acompanhá-lo 

naquele dia. O menino caminhou pela mata até que avistou uma pequena 

nascente. Como de costume, represou-a com pedaços de madeira. O espelho 

formado pela água refletia o céu azul e as copas das árvores. 

Ele assentou-se ao lado da pequena represa. Admirava como o vento 

formava ondulações na camada de água. A ventania aumentava cada vez 

mais. A imagem de uma mulher muito loira e alta refletia nas águas claras. 

Marquinhos levantou o olhar até ela. A pele dela aparentava ser bem alva. Os 

longos cabelos loiros caíam até a cintura. Os olhos eram extremamente azuis 

assim como o céu naquele dia. 

O menino sorriu para ela. A estranha parecia ser bem amigável. Trajava 

uma túnica branca também. Marquinhos nunca havia visto uma mulher tão alta 

quanto aquela. Ele, então, falou: 

– Qual o seu nome? 

– Saberá quando for necessário. Agora, não é o momento. 

– Você mora perto daqui?  

– Perto e longe são definições muito vagas. Eu moro lá 

em cima. A mulher disse isso e apontou para o céu.  

– Está morta e é uma assombração! – falou o garoto 

incrédulo. 

– Não, eu moro em uma constelação visível daqui. 

Ela levantou a mão direita para cima e estralou os dedos. Do céu, desceu 

uma enorme nave em formato oval. Luzes piscavam para todos os lados. Havia 

um enorme painel na parte da frente. Uma pequena portinha abriu-se, e de lá 

uma escada flutuou até encontrar o chão. A loira mulher esticou o braço para 

Marquinhos acompanhá-la. Sem medo do que o esperava, o garotou 

acompanhou-a. 

Eles subiram a escada que balançava bastante. Marquinhos olhou para 

baixo e viu o chão distanciar-se aos poucos. A mulher, então, perguntou: 
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– O que você teme? 

– Que a gente caia lá embaixo! 

– E se nós cairmos? 

– Ora, iremos morrer! 

– Você acredita que podemos morrer? 

– Acredito... Não é isso que acontece com todas as pessoas? 

– Talvez. As pessoas do seu planeta ainda tem um nível de entendimento 

do universo muito limitado. O que vocês acreditam ser realidade é apenas um 

reflexo do que realmente existe lá fora. 

– Como você sabe de tudo isso?  

– Eu já viajei por muitos lugares e nenhum se parece com a Terra. Por 

exemplo, em um único século vocês conseguiram travar duas grandes guerras 

entre seres da mesma espécie. Que seres são esses que se destroem por 

quererem cada vez mais vaidade e poder? Do que vale você ter um brinco de 

ouro se não puder compartilhar verdadeiramente sua felicidade com alguém em 

tê-lo?  

– No lugar de onde você vem não existem guerras? 

– Se eu disser que guerras não existem lá fora, estarei mentindo. A 

diferença é que as guerras interestelares são travadas por seres de diferentes 

espécies e compreensões distintas do universo. 

Marquinhos olhou profundamente nos olhos azuis da mulher que 

continuou a dizer: 

– Além disso, o que mais me impressiona é a capacidade emotiva de 

vocês. Os mesmos homens, que promovem guerras por motivos tão 

gananciosos,  emocionam-se ao assistirem uma apresentação artística. Já vi 

com os meus próprios olhos lágrimas caírem dos olhos de generais em 

apresentações de óperas. Se eles conseguiam enxergar a beleza da poesia 

emanada do âmago daqueles artistas, por que eles não podiam ver as belezas 

do universo refletidas nos olhos de quem mataram? 

– Acho que minha tia diria que eles são homens sem compaixão. 

A mulher sorriu e abriu a pequena portinha que estava na frente da nave. 
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Marquinhos não recuou ao entrar. Os olhos do garotinho brilhavam 

intensamente com o que via. 
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CAPÍTULO 4 

 

A nave parecia ser maior do que se podia ver do lado de fora. Era 

bastante iluminada e branca. Havia muitas televisões do lado de dentro. 

Apareciam imagens de vários lugares. Os aparelhos televisores estavam bem 

modernos para a época. As imagens eram coloridas e as telas bastante 

fininhas. 

Marquinhos olhava atentamente para todas aqueles televisores. Apesar 

de o avô dele ter uma condição financeira confortável, ele achava que televisão 

era um luxo desnecessário. O garotinho sempre ia à casa de Zeca ou João 

para assistir a algum programa ou evento televisionado. 

– Preciso mostrar algo para você – falou a mulher. 

O garotinho acompanhou-a até uma enorme televisão que estava na 

metade do local. Um homem tão alto e tão loiro quanto ela surgiu para 

sintonizar o aparelho em algum canal televisivo. Marquinhos acompanhava 

atentamente a imagem que se formava. Uma casa com vários cômodos 

parecia ser filmada. Uma menininha comia alguns biscoitos. Marquinhos 

pensou: “Espere um pouco, aquela é a Janete!” 

– Você conhece esse lugar, Marquinhos? 

– Sim, é a casa onde eu moro! Como vocês conseguem fazer isso? 

– A humanidade, como eu disse para você, possui um nível de 

entendimento ainda muito primitivo. Não posso revelar certos esclarecimentos, 

senão colocaria sua vida em apuros. Você não gostaria de estar em apuros, 

não é mesmo?  

– Certamente! 

O menininho, entretanto, estava intrigado. Janete comia biscoitos sem ele 

afinal. O homem parecia, agora, sintonizar a televisão em outro canal. 

Apareceram imagens de carros modernos, elevadores panorâmicos, 

computadores e tudo o que se conhece atualmente. 
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– O que são essas coisas que aparecem na televisão?  

– Isso é o que vocês chamam de futuro – respondeu a mulher. 

– Chamamos de futuro? 

com a rotação da Terra. Ele é poderoso. Pode nos ferir, curar, apagar ou 

renovar. Só depende de como se deseja usá-lo.  

Ele, mais uma vez, olhou profundamente nos olhos da mulher. O azul das 

vistas dela parecia refletir as estrelas todas que existem no universo. Seria 

esse o significado deste encontro? A mulher continuou a falar: 

– Marquinhos, escute bem. Lá fora existem seres que não compreendem 

que todos somos a mesma partícula moldada de uma forma diferente. Você 

acredita em mim?  

O garoto balançou a cabeça e ela completou: 

– Você tem a capacidade de comunicar conosco. Em outras passagens 

pelas estrelas, o seu âmago já aprendeu alguns dos conhecimentos essenciais 

da formação do universo. Quando eu aparecer, não tenha medo. Serei sempre 

uma proteção. Guarde esta chave em seu bolso. 

Ela estendeu a mão e entregou uma chave para o menino. O objeto era 

azul e parecia ser composta por pedras brilhantes de vidro. Marquinhos 

perguntou: 

– Quando devo usar isto? 

– Você precisa se perder para se encontrar. 

– O que isso significa? 

– Agora é hora de você voltar para casa. 

O garoto saiu da nave e desceu as escadas sem olhar para trás. Tinha 

receio de aquilo não ter sido verdade. Mas, afinal, quem somos nós para 

sabermos o que é a realidade? 

 

– Sim, o tempo não é algo tão simples para podermos explicá-lo apenas
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CAPÍTULO 5 

 

A lua já aparecia no céu. Marquinhos caminhou até chegar a casa em 

que vivia. Tia Sílvia estava preocupada. 

– Por onde andou? 

– Estive brincando nas nascentes. 

– Não suma por tanto tempo. Fiquei a sua espera por muito tempo. 

Agora, ele achava engraçado ouvir falar sobre o tempo. A questão não 

era o quanto demorou chegar, mas qual era o efeito que aquele tempo fizera 

nele. Começava a compreender ou, talvez, relembrar o que o âmago dele já 

sabia. 

– Precisa tomar banho e se alimentar. Amanhã, iremos eu, você e 

Janete à casa de Eunice. Ela nos espera para tomarmos um chá. 

Ele se preparava para tomar um delicioso banho, quando colocou a mão 

no bolso. A chave não estava lá. Será que a perdera pelo caminho? Lembrou-

se do que a loira mulher falara: é preciso se perder para se reencontrar. 

Marquinhos tinha a impressão de ter escutado aquilo também na voz de outra 

mulher. Talvez, fosse o mesmo que Alda estivesse tentando fazer. 

No outro dia, durante a tarde, Sílvia penteou Janete e Marquinhos. O 

cabelo deles brilhava como uma joia de tanto que a tia passara produtos para 

os poder afixar. A cena era realmente peculiar. 

Caminhavam de mãos dadas à tia Sílvia. Os domingos eram bons dias 

para fazerem caminhadas. Ao menos Marquinhos pensava que sim. As lojas 

do centro comercial de Belo Horizonte já estavam fechadas. A Praça 7 de 

Setembro era bem menos movimentada que atualmente. Poucos carros 

passavam por lá. Eunice morava em um prédio próximo do local. Entraram no 

elevador e chegaram ao 12° andar. Sílvia bateu na porta de um dos dois 

apartamentos que existiam no lugar. Eunice, sorridentemente, abriu a porta e 

falou: 

– Sejam bem-vindos! 

O vestido vermelho de Eunice contrastava de forma elegante com a pele 

alva e os cabelos negros dela. 
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O apartamento era bem aconchegante. Na sala, havia um sofá 

acinzentado, uma mesinha de centro em madeira, um enorme tapete que 

cobria todo o chão e uma pequena estante que abrigava uma enorme 

televisão. Existia, ainda, um imenso rádio em cima de uma mesinha no canto 

do sofá. 

Eunice trouxe alguns biscoitos caseiros de limão em uma pequena 

bandeja. Não se esqueceu de levar, também, a garrafa com café quentinho. 

Os meninos olhavam ansiosos para a refeição. Tia Sílvia permitiu que eles 

saboreassem os quitutes feitos por Eunice. 

– Patrocínio perguntou por você – disse Eunice. Tia Sílvia, um pouco 

corada, disse: 

– Não o vejo há algum tempo. 

– Ele quer se encontrar com você na Praça da Liberdade no próximo 

domingo. 

Sem hesitar, um pouco avermelhada e com o coração batendo 

fortemente, Sílvia respondeu: 

– Sim, diga a ele que estarei lá! 

Eunice olhou para o relógio que havia na parede e falou: 

– Ó, já está na hora! 

A mulher levantou-se, ligou o rádio e sintonizou-o na Rádio 

Inconfidência. O locutor falava: 

– Caros amigos, estreia agora uma já conhecida canção com nova 

roupagem na voz de Eunice, a musa do rádio mineiro! A letra foi composta por 

Armando Cavalcanti e Klécius Caldas, e a canção já foi gravada por Dalva de 

Oliveira.  

Sílvia bateu breves palmas e Eunice encheu-se de pompa. As duas 

sorriam enquanto os versos eram cantados: 

“Alguém começou a cantar  

Um samba-canção de Noel,  

Que viu nosso amor começar.  

Só falta agora a porta se abrir  
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E ele ao lado de outra chegar 

E por mim passar sem me olhar” 

Aquele fora, realmente, um dia agradável. 
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CAPÍTULO 6 

  

Marquinhos já havia tomado banho. Vestiu o pijama, pediu a benção para 

dona Maria e deitou-se. O quarto do garotinho era bem próximo do aposento 

dos avós. O senhor Ladislau achava que o menino deveria dormir em um local 

mais próximo de outros adultos, pois poderiam ocorrer eventualidades com o 

garoto. Assim, tendo um adulto por perto, seria mais fácil fornecer ajuda ao 

Marquinhos. 

O menino estava deitado na cama dele. Olhava para o teto. A lua 

iluminava as paredes. Naquela época, as estrelas brilhavam mais fortemente. 

Ao menos, é o que o garoto imaginava, comparando com hoje em dia. 

Os olhinhos dele estavam quase fechados quando, repentinamente, uma 

luz mais forte que o luar surgiu. Era aquela mulher! Os olhos azuis e os cabelos 

amarelados não deixavam dúvidas. Como ela entrara ali? Ele se perguntava. 

Ela apenas esboçava um leve sorriso enquanto olhava para Marquinhos. O 

menino estava tão apreensivo que apenas conseguia gritar à avó: 

– Benção, vó! 

Ela respondia: 

– Deus te abençoe. 

Ele repetiu tantas vezes a fala, que, por fim, a senhorinha falou: 

– Vá dormir, Marquinhos! Para de fazer bagunça, menino! 

Marquinhos tremia por dentro. Tinha medo e insegurança. A mulher 

continuava lá em pé e imóvel. Algumas palavras eram sussurradas por ela: 

– Não tenha medo. Estou aqui para o proteger. 

O menino fechou os olhos. Sentiu que a chave dada por ela para ele 

estava no bolso do pijama. Como aquilo havia aparecido ali? Sem saber como, 

adormeceu e acordou apenas no outro dia. Aquilo se repetiu enquanto 

Marquinhos era criança. Quando era adolescente, pensava que já perdera a 

imaginação e a fantasia que rodeiam o universo da criança. Será que 

realmente os adultos perdem essa habilidade? 

No dia seguinte, o garoto ainda se perguntava o que realmente significa 

aquilo que havia acontecido. Seria tudo parte da imaginação dele? Ou era a 
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realidade? Será que conseguimos definir a realidade? Ele não sabia. Há a 

dúvida de que alguém realmente saiba essas respostas. 

Aquele era um dia de domingo. Tia Sílvia perfumava-se enquanto 

Marquinhos terminava de escovar os dentes dele. Janete estava na casa de 

uma amiguinha. O menino tinha as mãos seguradas pelas da tia. Subiam a rua 

da Bahia e chegaram à Praça da Liberdade. 

A praça era iluminada pelo sol. Passaram pelo coreto. Em um banquinho, 

Patrocínio já estava assentado. Trazia uma rosa vermelha em uma das mãos. 

Quando ele viu Sílvia, tirou o chapéu da cabeça. 

– Obrigada! 

Os três assentaram-se no banco. Patrocínio deu alguns bombons para 

Marquinhos. O menino divertia-se comendo os chocolates e lambuzava-se ao 

mesmo tempo. Enquanto isso, Patrocínio segurava a mão de Sílvia. Os dois 

olhavam profundamente um nos olhos do outro. “Que engraçado!” pensava o 

menino. “Adulto é realmente desmiolado; trocar um chocolate por um aperto de 

mão.” concluía o garoto em pensamentos. 

 

– Como vai, S via! Esta rosa é para você. – Ela corou-se e respondeu:



[24] 
 

 

 



[25] 
 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

Ele agora era chamado Marcos. Marquinhos ficara no passado. Aliás, 

muita coisa mudou. Janete morava com Alda em Brasília, assim como Jani. 

Dona Maria e senhor Ladislau já não estavam mais entre os entes queridos. 

Zeca e João haviam seguido rumos diversos. António, o pai de Marcos, morava 

no Rio de Janeiro e não mandava muitas notícias. Tia Sílvia casou-se com 

Patrocínio. Agora, a família possuía mais um integrante: Fernando, o primo de 

Marcos e filho do casal. A diferença de idade entre eles não era grande. 

Tornaram-se bons amigos. 

Pela manhã, Marcos frequentava o Segundo Grau, atual Ensino Médio. 

Pela tarde, trabalhava cobrando as passagens em uma linha do trólebus de 

Belo Horizonte. A viagem começava no bairro de Santa Tereza e terminava no 

Prado. Esses veículos eram uma mistura do bonde com os ônibus que se 

conhecem atualmente. Essa tecnologia anunciava aqueles tempos: o final da 

década de 1960. 

Durante o período da noite, Marcos frequentava alguns bailes 

característicos  da época. Em um desses passeios noturnos, ele estava 

escorado em um balcão enquanto tocavam uma música de “Renato e seus 

Blue Caps”. Uma mocinha bem loirinha e dos olhos azuis não parava de 

encará-lo. O mocinho não tinha coragem de retribuir os olhares. Fernando, ao 

ver aquela situação, cutucou o primo e falou: 

– Convide-a para dançar! 

Marcos encorajou-se e aproximou-se da mocinha. Com a voz um pouco 

tímida, perguntou a ela: 

– Baila comigo? 

Ainda um pouco corada, ela aceitou o convite. Dançaram, também, a 

música “Eu não sabia que você existia”, nas vozes de Leno e Lílian, e a 

composição ficou por conta de Renato Barros e Tony, que era mais ou menos 

assim: 

“Quando eu te conheci  

Meu bem  
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Não acreditei  

Você era a garota  

Que eu sonhei  

Seus olhos lindos  

Sempre  

Olhando nos meus” 

Aos sussurros, combinaram de se encontrarem em uma sorveteria que 

existia perto dali no sábado. No horário e dia marcados, Marcos avistou logo 

Alice. Esse era o nome dela. 

– Alice, como está? O seu vestido cor-de-rosa ilumina ainda mais o seu 

olhar. 

– Passo bem. Como foi o seu dia? 

–Trabalhe pela parte da manhã no trólebus. 

Após conversarem bastante, Marcos descobriu que a jovem gostava 

bastante de ilusionismo. “Que baita coincidência!” pensou ele. Esse era o 

hobby preferido dele. 

– Seja minha ajudante esta noite! 

– Certamente! 

– Me espere às 19 horas no bailinho. Farei uma apresentação e você 

será minha musa. 

Na hora da apresentação, Marcos colocou-a deitada em uma caixa. Ele 

já combinara os truques com ela. Serrou a menina no meio. A plateia aplaudiu 

extasiada. Quando o espetáculo acabou, foram conversar em uma área 

externa. Observavam a lua que parecia iluminá-los. Olhando de forma profunda 

nos olhos dela, beijou-a. Aquele foi o primeiro amor que conheceu. 

Agora, entendia o porquê de tia Sívia estar tão feliz, outrora, na Praça 

da Liberdade. 
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CAPÍTULO 8 

 

O namoro com Alice já durava 3 meses. Marcos não se controlava de 

tanta alegria. Há muito tempo não se sentia daquela maneira. Certo dia, ela 

avisou ao rapaz: 

– Farei uma viagem à cidade de Campos no Rio de Janeiro. Não 

demorarei voltar. Gostaria que ficasse com o meu colar enquanto eu estiver 

longe. Esta é uma maneira de saber que voltarei para você. 

Ela desabotoou uma correntinha do pescoço. Nela, havia um pingente 

que representava um pássaro. Marcos perguntou: 

– O que esse pássaro significa para você? 

– Liberdade. 

Eles se abraçaram fortemente e Alice partiu. No dia da viagem, Marcos 

estava em casa. Tia Sílvia assistia à televisão. A programação local foi 

interrompida. O repórter anunciava: 

– Acabou de cair pela ribanceira do Viaduto das Almas um ônibus da 

Viação Cometa que saiu de Belo Horizonte com destino ao estado do Rio de 

Janeiro. 

Marcos, que estava na copa, ouviu aquela notícia e saiu correndo pela 

porta. Deixou Sílvia a falar sozinha. Sem rumo, não podia crer no que havia 

acontecido. Parou um táxi que passava pela rua. No desespero, ordenou que o 

motorista fosse ao local do acidente. 

O caminho parecia que não acabava mais. O tempo... novamente ele! O 

tempo era um instrumento poderoso realmente. Podia curar, mas também 

podia machucar. 

Quando chegaram ao local, alguns corpos já haviam sido deixados no 

asfalto. Os olhos de Marcos lacrimejavam. Ele correu e passou através da linha 

de isolamento feita pela polícia. Os olhos azuis dela já não se abriam mais. O 

rapaz debruçou-se sobre o corpo já frio e chorou com os pesares de alguém 

que ao menos conhecera o amor. 
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Naquela noite, Marcos não queria conversar com ninguém. Deitou-se no 

quarto dele e apenas chorou. Aquela dor era maior do que a própria morte. 

Sentia que algo brilhava no próprio bolso. Colocou a mão para ver o que 

era. Aquela chave recebida em tempos passados aparecia novamente. Aos 

berros, ele falou: 

– Não me interessa se eu tenho algo a fazer pelo universo. Durante todo 

esse tempo eu tive contato com seres estranhos que diziam me proteger! E 

agora o que me resta é ter perdido mais uma vez alguém que amo... 

As lágrimas pareciam intermináveis. Eram como oceanos tempestuosos 

saindo da tormenta de um coração despedaçado. “Ainda sou pequeno para 

compreender o que acontece neste mundo”, pensou Marcos, por fim, antes de 

adormecer. 
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CAPÍTULO 9 

 

Os tempos haviam mudado. Os anos de 1990 já pairavam sobre a Terra. 

Marcos agora já era um homem maduro. Casou-se e divorciou-se.  Dessa 

união, o destino havia lhe dado um filho: Júnior. Não se viam tão 

frequentemente. Moravam em localidades distantes. Marcos, porém, não 

desistira de ser feliz. Ainda nos anos de 1980, em uma festa despretensiosa na 

casa de tia Sílvia, o olhar dele esbarrou nos lindos olhos verdes de Maria de 

Lourdes. Ela o apoiava em tudo o que fazia, contudo não acreditava nos 

contatos que Marcos fazia com outros seres. 

Voltando aos anos da década de 90, duas lindas crianças, frutos de 

Marcos e Lurdinha, alegravam o mundo: Camila e Rafael. As duas crianças 

brincavam e corriam alegremente pela casa quando a campainha tocou. Maria 

de Lourdes atendeu aos visitantes: 

– Sejam bem-vindos, Rosana e Luís! 

Em todas as terças-feiras, no período da noite, Marcos reunia-se com os 

outros dois amigos para realizarem estudos sobre aqueles seres misteriosos. 

Tanto Rosana quanto Luís já haviam tido contato com os seres enigmáticos de 

uma forma ou de outra. Assentaram-se em uma mesa que ficava embaixo de 

uma árvore: 

– Já faz algum tempo que não tenho contato com aqueles seres – falou 

Marcos.  

– Só consigo vê-los em sonhos – argumentou Rosana. 

– Até hoje, avistei somente as naves. – complementou Luís, que 

continuou a dizer: 

– Sorte tem o Marcos por conseguir falar com eles. 

– Sorte? A minha vida não conheceu esta palavra. Parece que todos ao 

meu redor têm um triste fim. 

  Ele disse isso e olhava para Lurdinha a fazer uns quitutes e as crianças 

brincando na varanda da casa. Novamente, a campainha tocou e, mais uma vez, Maria 

de Lourdes atendeu a porta. 

– Olá?! Quem os dois senhores estão procurando? 
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Sem responder a pergunta, entraram e dirigiram-se ao grupo que estava 

assentado à mesa. 

– Chegou a hora de se reencontrarem com o que procuram! Esperem-

nos amanhã, ao pôr-do-sol, em frente a este imóvel. 

Saíram apressadamente e, esbarrando em Lurdinha, Marcos falou: 

– Precisamos ir a este encontro! 

No dia marcado, Luís avisou que passava mal e não poderia comparecer. 

O telefone tocou. Do outro lado da linha, Rosana contava para Marcos: 

– Marcos, estou com muito medo! Não terei coragem em acompanhá-lo. 

Desculpe-me sinceramente. 

– Não há problemas, Rosana! Acho que esta missão deve ser cumprida 

em solidão. Penso que isto é para o bem de todos vocês. 

No horário combinado, Marcos despediu-se da esposa e das crianças. 

Ela, que sabia de toda a história até agora, disse com olhos lacrimejando 

enquanto beijava o rosto do marido: 

– Tenha cuidado! 

Marcos esperou um pouco do lado de fora. A rua estava calma. O sol ia 

se pondo. O céu estava alaranjado. Um carro preto aproximou-se. A porta 

abriu-se. O homem entrou sem saber o que o esperava pela frente. 
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CAPÍTULO 10 

 

Durante algumas horas, saíram de Belo Horizonte e viajaram por uma 

estrada de terra. Os dois homens eram altos, tinham a pele clara e os cabelos 

longos e escuros. Aparentavam estar na faixa dos 40 anos de idade. Marcos 

estava no banco de trás do carro preto. O coração dele acelerava a cada curva. 

“Para qual local estariam indo?” pensava ele. 

O carro parou em frente a uma plantação. Marcos não conseguia crer no 

que estava em frente a ele. A mesma nave que há anos encontrara. Sem 

hesitar, correu em direção a ela. Os dois homens começaram a persegui-lo. Os 

cabelos de Marcos esvoaçavam com o vento que o arrebatava. Os dois 

pareciam que explodiriam. A escada que descia da nave parecia encolher-se 

aos poucos. Marcos apressou ainda mais a corrida. Conseguiu segurá-la e foi 

fisgado para dentro da nave. 

Afoito, ele controlou a respiração. A nave parecia não ter se modificado 

muito. Aquela mesma mulher, que vira outrora, falou:  

– Como está, Marcos? 

  – Você?! Há quanto tempo... – foi interrompido por ela: 

– Tempo... Tem certeza que essa palavra é capaz de definir apenas os 

movimentos de rotação da Terra? 

– Não. Tanta coisa aconteceu desde a última vez que nos vemos.  

– Eu sei. A sua vida se modificou. Houve alegrias e tristezas. O tempo foi 

capaz de ferir, curar, modificar a você e os outros ao seu redor. 

– Por que tantas pessoas ao meu redor sofreram? É culpa da missão que 

para você. Não se sinta especial ao ponto de imaginar que a sua energia é 

capaz de modificar o caminho de todas as pessoas que o rodeiam. O seu 

pensamento modifica somente a si próprio. As suas palavras são o que pode 

modificar de diferentes maneiras as pessoas ao seu redor. 

– Por que estou aqui? 

– Tantas perguntas... Talvez respostas não haja. É sabível que uma 

estranhos esticavam os braços para alcançá-lo. O homem corria e os pulmões

tenho?
– As pessoas sofrem todos os dias. A sua missão é relevante somente
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batalha se aproxima.  

Ao mesmo tempo em que falava isso, a mulher retirou uma espada de 

dentro de uma caixa branca. 

– Seja forte. Quando chegar o momento coerente, você saberá o que deve 

fazer. 

A porta abriu-se abruptamente. Os dois homens, que haviam ficado para 

trás, entraram no local. A mulher uniu as mãos para o céu. A espada, que 

estava firmemente segurada entre os dedos, entrou em chamas brancas. 

A loira mulher correu na direção dos homens. Acertou um dos homens 

pela barriga. Ele se partiu ao meio. Marcos assustou-se com aquilo. 

Inacreditavelmente, as partes caídas ao chão uniram-se novamente. O outro 

homem parecia se reconfigurar. A aparência deixava de ser humana e passava 

a ser como um monstro amarronzado cheio de tentáculos. O que  deveria 

fazer? Marcos pensou. Ele, então, pegou um dos computadores e arremessou-

o contra o homem que fora partido ao meio. O objeto não chegou a acertá-lo, 

mas os dois agressores voltaram-se para Marcos e começaram a correr  para o 

lado dele. 

A mulher parou por um momento, concentrou-se e, agora, ela por inteiro 

parecia flamejar como um fogo alvo e vívido. Ela avançou em direção aos dois. 

Partiu o que permanecia em formato humano em vários pedaços que ficaram 

se retorcendo, encobertos por muito sangue pelo chão. 

O outro ser estranho agarrou-a com os tentáculos. Ela tentava livra-se 

dele. Marcos não sabia o que fazer. Ele gritava contra o monstro: 

– Ei, monstro velho! Eu sei o que você procura. É aquela chave que se 

parece com bolinhas de gude. Corra atrás de mim para encontrá-la! 

  O monstro largou a mulher e começou a correr atrás de Marcos que entrou por 

uma porta. Trancou-se do lado de dentro para pensar no que faria. Antes de conseguir 

imaginar em como sair daquela situação, adormeceu profundamente. 
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CAPÍTULO 11 

 

Marcos acordava lentamente. Estava deitado em uma maca branca. Ao 

lado dele, uma mulher de cabelos escuros e pele bem alva olhava para ele. Os 

óculos dela refletiam o rosto de Marcos. 

– Como vai, Marcos? Dormiu bem? Consegui descansar? 

– Onde estou? O que aconteceu com a... 

– Acalme-se. Eu estou aqui para ajudá-lo. Você está em uma clínica para 

pacientes excepcionais. Ajudarei em seu tratamento terapêutico. 

Aparentemente, estava sofrendo com algumas alucinações. Falava algo sobre 

uma chave e uma nave espacial. Conte-me, em qual local estava escondida 

essa chave?  

– Eu não sei. Ela aparece para mim sem que eu queira. 

– Interessante. Vejo que as alucinações são causadas por momentos 

de estresse em sua vida. 

– Alucinações?! Não isso tudo realmente aconteceu! 

– Não, meu caro! Existe um limite para a nossa realidade. 

– Qual seria esse limite? 

– As coisas que enxergamos por exemplo. 

– Mas se isso fosse verdade, os nossos sentimentos seriam mentirosos? 

Não podemos enxergá-los afinal. O amor não seria verdade – disse Marcos com 

um pesar no olhar. 

Os lábios da mulher começaram a tremer. As mãos dela suavam frio. Ela 

falou: 

– De uma vez por todas, onde está a chave? 

– Espere um pouco... Se está tão interessada na chave, acredite que ela é 

real. Você... você... é um deles? 

Marcos levantou-se da maca e empurrou a mulher. Como em um piscar 

de olhos, a sala desfez-se e a mulher ganhou a aparência do monstro com 

tentáculos. Estavam novamente na sala em que ele se refugiara. A realidade é 

No jaleco branco dela, havia uma placa com o nome “Juliana” escrito.
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algo realmente intrigante. Aquela terapeuta e a maca não eram reais. A 

verdade era personificada na figura daquele monstro. “Verdadeiramente, as 

nossas ciências não são capazes de definir o nosso mundo” pensou ele. 

A perseguição começou novamente. Marcos refez o caminho pelo qual 

havia chegado até ali. A mulher loira estava em pé novamente. Brilhando mais 

do que nunca, ela colocou a espada em punho. Cortou vários tentáculos do 

monstro. O sangue jorrava e manchava aquele espaço que era tão branco. Ela 

mirou no meio do homem e acertou-o. Entretanto, ao mesmo tempo ele atingiu 

o coração dela com um dos tentáculos. Ambos caíram ao chão. Ele se retorcia 

e parecia, finalmente, morrer. Marcos correu para abraçá-la. As lágrimas 

escorriam pelos olhos dele. 

– Não morra ainda. Há tanta coisa que eu queria perguntar para você. 

– Há chance para apenas mais uma pergunta... 

– Qual o seu nome? 

Ela sorriu e respondeu: 

– Aurora. 

Marcos disse por fim à mulher: 

– Obrigado por sempre estar aqui! 

O brilho dos olhos dela apagou-se pela última vez. 
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CAPÍTULO 12 

 

Marcos tremia enquanto segurava a mulher nos braços dele. Sentiu, porém, 

que algo brilhava no bolso da calça que usava. Apoiou a mulher no chão da nave. 

Retirou a chave do bolso. O objeto parecia querer guiá-lo. Ele se levantou e foi 

puxado pela chave. Pelos corredores da nave, via muitos objetos curiosos. Nada 

que poderia ser explicado através de palavras para a compreensão que existe no 

mundo atual. Deparou-se com uma porta alaranjada. Não teve dúvidas. Encaixou a 

chave e abriu-a. 

O universo parecia passar pelos olhos de Marcos. Via uma chuva de 

cometas e homens medievais. Percebeu a Queda da Bastilha. Observou o 

surgimento do automóvel. As imagens passavam como borrões à frente dele. 

Contudo, em um determinado momento, as imagens pareciam desacelerar. Ele via 

Janete e Jani. Observava o pai caminhar na praia e sorrir para outra mulher. A 

mãe dele estava a trabalhar em uma sala da Esplanada dos Ministérios. Sentia o 

rosto de Alice passar próximo ao dele. Tia Sílvia cozinhava em uma enorme 

panela. Lurdinha brincava com as crianças na varanda da casa. 

A vida é um instante. O que se pode levar daqui são os momentos sublimes: 

os sorrisos largos, os abraços calorosos e as amizades verdadeiras. Depois de 

tantas perguntas, realmente não há nenhuma resposta cabível. Se não se sabe 

nem mesmo o que é a realidade, como se pode definir o que é o tempo? Como é 

possível quantificar algo? Ou ter a consciência de que a ciência é algo verdadeiro? 

As imagens voltaram a ficar aceleradas para Marcos. Observava várias 

guerras com armas muito potentes. Mísseis atingiam diversos povos. Um meteoro 

batia no oceano. Tudo parecia estar em caos, e as coisas pareciam estar no fim. 

Mas, afinal, o que é o fim? Enquanto ele se perguntava sobre isso, surgia na frente 

dele um lindo pasto verde. Nesse pasto, uma flor cor de rosa nascia. Várias 

crianças corriam de mãos dadas. Elas eram de diferentes cores e origens. Marcos 

tinha apenas uma resposta depois de tantas perguntas: não existe um fim, há 

sempre um recomeço. 

No instante em que terminou de pensar sobre isso, viu-se na Avenida 

Cristiano Machado. Estava perto da casa em que morava. Resolveu caminhar até 

chegar ao lar. Quando entrou pela porta, viu Lurdinha brincando com as crianças. 
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Ele perguntou: 

– Vocês ficaram preocupados? 

– Com o quê? Você acabou de sair pela porta. 

– Mas você não se preocupou com o local para o qual fui? 

– Não, você falou que faria uma caminhada pelo bairro. Por que isso seria 

perigoso? 

Ele estava incrédulo com o que acontecia. Seria aquilo tudo um sonho? Ou 

será que a realidade em que se acredita, na verdade, é um sonho? 

No dia seguinte, durante a noite, o telefone tocou. Rosana queria falar com 

Marcos algo importante: 

– Marcos, como foi o encontro com os seres estranhos? Peço novamente 

desculpas por não ter ido.  

– Você se lembra dos dois homens? 

– Obviamente, por que eu não lembraria?! 

Marcos, então, contou o que acontecera. Rosana é a única testemunha de 

que aquilo tudo não passou de um sonho. Luís também não se lembrava de nada. 

Talvez, a memória seja uma máquina fotográfica que, às vezes, para proteger o 

dono dela, deixe alguns filmes queimarem. O fato é que analogias são as 

maneiras plausíveis de se explicar o inexplicável local que os homens habitam. 
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