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Os dias seguintes se passaram como um sonho.

O domingo mal foi registrado em minha memória. 
Lembro de acordar em casa, vestido com minhas próprias 
roupas (ao invés do manto negro), pouco antes do meio-dia. 
Não fazia a menor  ideia  de como havia chegado lá,  mas 
concluí mais tarde que devo ter voltado por conta própria, 
pois meu carro estava na rua, em frente ao meu prédio, e a 
chave foi encontrada em meu bolso. Entretanto, não tinha 
qualquer  memória  de  dirigir  de  volta  –  minha  última 
lembrança  antes  de  acordar  fora  o  estranho  encontro  no 
porão do sebo.

Havia algo de importante que eu ficara sabendo lá... 
algo  que  eu  provavelmente  deveria  escrever  em  algum 
lugar,  antes  que  me  esquecesse...  se  eu  conseguisse  me 
concentrar o suficiente para isso. Entretanto, me sentia em 
uma  espécie  de  ressaca  –  era  como  se  minha  cabeça 
estivesse dentro de um aquário. Eu não conseguia manter a 
atenção por mais do que alguns segundos, ou mesmo fixar o 
olhar em um ponto específico. Passei o dia olhando para a 
televisão, sem compreender nada do que estava passando, 
parando às vezes para comer restos frios da geladeira.

Qualquer grande verdade que eu porventura tivesse 
aprendido, eu já havia esquecido na segunda-feira, quando 
fui  trabalhar.  Eu  pensei  em  ligar,  dizendo  que  estava 
doente,  mas quando me dei conta,  já estava chegando ao 
escritório.  Paulinho  e  Djalma  me  cercaram,  cheios  de 



perguntas  sobre  o  sábado,  que  respondi  com  grunhidos 
vagos. Eu tinha apenas uma leve noção da presença deles. 
Fiquei  a  manhã  toda  analisando  um  algoritmo  que 
normalmente não levaria mais que dez minutos, refazendo 
meu trabalho um número incontável de vezes.

 Lá  pela  quarta-feira,  meu  raciocínio  finalmente 
havia voltado a um nível que me permitisse pensar sobre o 
ocorrido. Concluí que eles deviam ter me hipnotizado, ou 
talvez  dopado,  de  alguma  forma.  Isso  explicava  a 
alucinação (pois, pensei,  só podia ser isso) que eu tivera, 
com a voz etérea e o vulto envolto em sombras, bem como 
a perda de memória e meu estado mental nos últimos dias. 
Deve ser  alguma coisa  naquele  incenso, disse  para  mim 
mesmo. Não tomei nada lá, mas tinha uns incensos e velas  
que podem ter algum tipo de fumaça alucinógena.

Resolvi  não  comentar  sobre  minhas  experiências 
com meus amigos. Não queria que eles achassem que eu era 
maluco,  ou que havia  tomado drogas (mesmo que contra 
minha  vontade)...  e,  além do  mais,  eu  mesmo  não  tinha 
certeza  sobre o que tinha visto  e  ouvido.  Contei  sobre o 
ritual,  sobre minha descida ao porão e o círculo mágico, 
mas disse apenas que não encontrei nada lá embaixo, cansei 
de esperar, troquei de roupa e fui pra casa. Expliquei meu 
comportamento estranho com uma gripe repentina, da qual 
já  estava  me  recuperando.  Os  dois  não  pareceram muito 
convencidos, mas não questionaram nada.

Na  sexta-feira,  liguei  para  Alfredo  e  Mirna  para 
cancelar  o  jogo  de  RPG,  pois  não  tivera  condições 
psicológicas de preparar nada ao longo da semana. Alfredo 
fez  questão  de  me  visitar  para  conversar  sobre  o  que 
acontecera  no  último  sábado;  no entanto,  insisti  que  não 



havia nada de estranho para relatar, e ele eventualmente se 
rendeu. Mirna apenas reiterou seu pedido de cuidado.

Refleti por muito tempo se eu deveria ou não voltar 
ao clube de xadrez. Por um lado, eu havia prometido a mim 
mesmo que jamais pisaria lá de novo... mas por outro, eu 
sentia que merecia algum tipo de explicação da parte deles. 
Eles  não podiam simplesmente  me drogar,  hipnotizar,  ou 
seja  lá  o  que  for  que  fizeram  sem  ouvir  umas  boas 
verdades, e eu queria tirar isso a limpo pessoalmente, olho 
no olho.

Assim,  compareci  ao  local  no  sábado,  novamente 
chegando bem mais cedo que o horário previsto – mas desta 
vez de propósito. Queria confrontar Orígenes sozinho, sem 
seus lacaios por perto.

Desta vez, a loja estava vazia. Ele estava no balcão, 
fechando suas contas. “Ora, salve!” ele disse, antes que eu 
pudesse me expressar. “Finalmente você voltou! Conte-me, 
como foi sua experiência?”

“Por que você não me conta?” Meu tom era ríspido. 
“Eu  não  lembro  de  porcaria  nenhuma.  Grande  perda  de 
tempo.”

“Eu  não  seria  tão  apressado  em  chegar  a  essa 
conclusão”,  respondeu,  de  forma  irritantemente  satisfeita. 
“Sua  mente  consciente  pode  estar  lutando  para 
compreender  verdades  que  seu  subconsciente  conseguiu 
absorver.”

“Sabe,”  disparei,  “esse  negócio  de  subconsciente, 
‘noventa por cento do cérebro’ e por aí vai é uma grande 
balela. Assim como isso tudo que vocês têm aqui. Não sei 
como que eu aceitei participar dessa palhaçada.”



Ele  sorriu.  “Mesmo?  Pois  você  parecia  ter  uma 
opinião bem diferente, quando emergiu de seu encontro lá 
embaixo.”

A  lembrança  desencadeou  uma  enorme  raiva  em 
mim. “A propósito, que negócio é esse que vocês fizeram? 
O que faz vocês pensarem que podem... bem, não sei o que 
aconteceu, mas vocês não têm esse direito!”

“Não fiz nada além de lhe apresentar a alguém que o 
queria conhecer... e arrisco dizer que, apesar de não saber 
disso  conscientemente,  você  também  ansiava  por  esse 
encontro.”

“Ah, que se dane. Se você quer se convencer de que 
tem...  alguma  coisa lá  embaixo  que  fez  isso,  não  é 
problema meu. Eu vim aqui pra dizer que não quero mais 
saber  dessa  história,  tá  me  entendendo?  Nunca  mais  eu 
volto pra esse lugar.”

“Muito  bem,  recebi  a  mensagem...  mas  nós  dois 
sabemos que ela não é verdadeira.”

“O quê?! Cara, além de tudo cê ainda vem me dizer 
que...”

Ele ergueu sua mão, serenamente. “É muito simples. 
Se você realmente tivesse a intenção de abandonar nosso 
círculo,  seria apenas o caso de não retornar...  ou, quando 
muito,  dizer  tudo isso  por  telefone.  Entretanto,  aqui  está 
você.” 

“Mas...  eu  não...”  Procurei  um  argumento,  mas 
percebi que o que ele dizia era verdade. Realmente, eu não 
tinha motivos concretos para estar ali... ao menos, nenhum 
motivo  que  eu  admitisse.  Entretanto,  havia  alguma  coisa 



nessa  história  que  não  se  encaixava,  que  eu  não 
compreendia,  que  precisava  de  uma  explicação...  e  eu 
simplesmente não podia suportar isso.

Respirei  fundo.  “Por  favor...  o  que  exatamente 
aconteceu lá?”

Orígenes  balançou  a  cabeça.  “Isso,  meu  amigo, 
realmente  não  posso  dizer.  O  círculo  de  invocação  é 
sagrado,  e  o  que ocorre  entre  o  mago  e  a  entidade  cabe 
apenas aos dois.”

“Mas como pode... eu não lembro...  que história é 
essa de entidade? Que coisa é essa?”

“Estas perguntas não estão levando a lugar algum.” 
Já  fechada  a  loja,  ele  novamente  começou  seus 
preparativos. “Além do mais, as respostas estão todas com 
você  mesmo.  Elas  virão  quando  você  estiver  preparado. 
Vamos, está na hora.”

Oscar  e  Suzana  chegaram enquanto  eu  estava  me 
trocando, desta vez na área onde nos reuníamos. Oscar me 
encarava  com  leve  preocupação,  e  Suzana  com  uma 
curiosidade  faminta;  entretanto,  ambos  foram  reticentes. 
Não perguntaram ou comentaram sobre o que acontecera 
comigo, e pouco conversaram entre si. Havia uma tensão 
palpável no sebo naquela noite.

“Olha só, o grande mago está de volta!” Era Bessa, 
em tom de escárnio. Ele chegara pouco depois. “E o grande 
encontro, hein? Tá sabendo todas as grandes verdades do 
mundo?”

“Nosso amigo ainda está lutando para compreender 
o que viu e ouviu,” Orígenes respondeu por mim. “Tudo 
virá em seu devido tempo.”



“É mesmo? Então quer dizer que ele não tava pronto 
pra lidar com uma coisa desse porte? Olha só, quem diria!”

“Ei,  peraí!”  Me  senti  na  obrigação  de  protestar. 
“Quem é você pra chegar me aloprando desse jeito?”

“Desculpa aí se eu não sou o grande escolhido...”

“Paz, irmãos!” O líder ergueu suas mãos entre nós. 
“O que se passou entre Renato e nosso guia é entre eles. 
Não cabe a nós questionar o desenrolar da entrevista.”

“Tudo  bem,”  o  jovem  argumentou,  “mas  esse 
negócio de colocar o cara lá embaixo da primeira vez não 
podia prestar!”

“Eu deixei  isso bem claro  na semana  passada,”  o 
sacerdote disse firmemente. “A escolha não foi minha.”

“Tá bom que não foi...”

“Que foi, Bessa?” Era Lúcio, que havia acabado de 
chegar com sua namorada.  “Tá com ciuminho, só porque 
você teve que esperar pra caramba?”

“Rá! Ó quem fala, o senhor insegurança, morre de 
medo de alguém olhar pra namoradinha...”

Lúcio  deu  um passo  à  frente.  “Tá  maluco?  Quer 
perder os dentes, ô mané?”

“Gente,  gente!”  Oscar  suplicou.  “A gente  aqui  tá 
tudo junto! Perfeito amor e perfeita confiança!”

Bessa  virou-se para ele  com ar  de desprezo.  “Pra 
você é tudo florido, né, sua bicha?”

“CHEGA!” A voz de Orígenes ecoou pelo recinto, 
sendo seguida de um silêncio constrangido. “Parem já com 
isso! Vocês são magos ou crianças?”



Após alguns momentos, Lúcio se arriscou a falar. “É 
só esse palhaço do Bessa que...”

“Calado!” O mestre o cortou repentinamente. “Não 
quero saber! Esse tipo de picuinha não deveria  acontecer 
entre  nós.  Não interessa  a  desculpa.”  Ele  encostou-se na 
parede e fechou os olhos por alguns momentos. “Acho que 
os ânimos estão exaltados demais. A sessão está suspensa.”

“Mas,  sábio...”  Suzana  aproximou-se  dele 
cuidadosamente. “Nós vamos simplesmente desistir assim? 
Será que não podemos invocar alguma entidade que...”

“Nossa  harmonia  está  quebrada,”  respondeu,  com 
um gesto vago de negação. “Qualquer coisa que fizermos 
aqui vai acabar piorando tudo. É melhor ir todo mundo para 
casa.”

Os discípulos saíram do sebo, cabisbaixos, enquanto 
Orígenes  e  eu  tirávamos  nossos  mantos  e  colocávamos 
nossas roupas comuns.

“Olha...”  Pigarreei,  enquanto  buscava  minhas 
palavras. “Desculpa por tudo isso... eu tô percebendo que o 
problema todo começou depois que eu cheguei.”

“Nem  pense  nisso.”  Ele  começou  a  guardar  os 
apetrechos. “Você não fez nada que não fosse seu destino. 
Não  há  nada  do  que  se  arrepender.  Além do  mais...  eu 
deveria  ter  me  preparado  melhor  para  isso.  Era  só  uma 
questão de tempo.”

“Mestre...”  Eu  tinha  dificuldade  em  admitir  que 
realmente estava levando o assunto a sério o suficiente para 
fazer a pergunta, mas não podia evitá-la. “Eu andei olhando 
na  Clavicula...  quem  tá  lá  embaixo  é  quem  eu  tô 
pensando?”



“Sim... o vigésimo-quinto.” Sua expressão indicava 
que ele percebia o que isso implicava.

“Quando eu voltei aqui pra cima... o que realmente 
aconteceu?”

“Você estava completamente alterado...  seus olhos 
estavam distantes,  como se estivesse olhando muito além 
do  horizonte,  e  sua  voz  era  baixa  e  grave.  Parecia  um 
sonâmbulo. Você disse algumas coisas desconexas, que não 
conseguimos  entender.  Quando  perguntei  o  que  estava 
vendo,  você  murmurou  algo  sobre...”  Ele  apertou  seus 
olhos,  procurando  se  recordar.  “O colapso  das  linhas  de 
mundo. Foram essas as suas palavras.”

“Como  é?  Colapso  de  linhas  de  mundo?”  A 
expressão não fazia  sentido  para  mim,  apesar  de parecer 
vagamente familiar.

“Exatamente. Isso te diz alguma coisa?”

“Linha de mundo eu sei o que é, e ‘colapso’ pode ter 
vários  sentidos,  mas...”  Tentei  me  concentrar.  Não 
conseguia  recuperar  nenhuma  lembrança  concreta,  mas 
havia alguns ecos, tênues e dispersos. Tentei me agarrar ao 
mais nítido deles. “O Bessa... essa raiva dele não é à tôa, 
né? Eu falei alguma coisa pra ele?”

“Ele  te  perguntou  sobre  quais  papéis  da  Bolsa 
estavam para subir.” Orígenes suspirou. “Você respondeu 
somente  que  não  fazia  diferença...  a  linha  dele  estava 
próxima do fim.”

Abaixei a cabeça, e me dirigi à saída sem dizer mais 
uma  palavra.  Não  podia  ser  verdade,  era  tudo  muito 
fantasioso,  muito  absurdo,  contrário  a  tudo  o  que  eu 
conhecia... no entanto, a história fazia sentido demais para 
se ignorar.



Afinal, o vigésimo-quinto demônio de Salomão era 
Glasya-Labolas, conhecido não apenas por ensinar todas as 
artes  e  ciências  de  forma  instantânea...  mas  também por 
incitar as pessoas a derramamento de sangue e matança.

Siga a série Linha de Mundo em: 

http://linhademundo.wordpress.com


