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“Fico feliz de ouvir isso tudo de você.” Alfredo se debruçava sobre seu prato 
quase  intacto.  “Não  pelo  acontecido,  claro,  que  me  preocupa...  mas  por  você  ter 
finalmente decidido compartilhar tudo isso comigo. Antes que fosse tarde demais.”

Mexi lentamente as fatias de manga de meu prato, que também pouco havia sido 
tocado. “Sei lá... antes eu tava achando meio nada a ver contar essas coisas... parecia 
história de doido, sabe?” Soltei um riso desajeitado. “Mas agora, depois desses últimos 
dias, tá parecendo mó bobeira, essa preocupação.”

“Não há motivos para tanto. Todos nós sabíamos onde você estava se metendo. 
Claro, o resultado não podia ser previsto... mas não foi de todo surpreendente.”

“Tá brincando? Não foi surpreendente? Aquela...  coisa que eu vi lá embaixo, e 
que me fez pirar desse jeito?”

“Ó homem-bule, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã 
filosofia... ou mesmo ciência.”

“Como assim, homem-bule?”

“Homem de pouca fé.”

Fiz cara de dor. “Não. Eu não ouvi isso.”

“Horrível,  eu  sei.  Mas  não  irei  entrar  em  mais  uma  tirada  a  favor  do 
conhecimento  místico  tradicional.  Creio que logo isso deixe de ser necessário.  E,  a 
propósito, não sou contrário à ciência moderna, apenas creio que ela está longe de deter 
todas as respostas.”

“Aliás, por falar nisso...” Me inclinei para a frente, animado. “Sabe esse negócio 
que o cara lá falou que eu disse, do colapso das linhas de mundo, certo? Então... eu 
fiquei encafifado com isso. Assim, racionalmente, parecia só uma besteira aleatória que 
eu disse num estado alterado de consciência...”

“Mas as palavras soaram verdadeiras a seus ouvidos.”

“É... acho que sim. Enfim, eu peguei uns materiais que eu tinha em casa sobre 
relatividade, só pra refrescar a memória. Não que o conceito de linha de mundo fosse 
novidade, mas sei lá, me pareceu a coisa certa a fazer. O negócio é que, enquanto eu lia 
o livro...  só pra você entender, eu já tinha visto essa explicação dúzias de vezes em 
vários lugares. Mas, dessa vez, alguma coisa tava diferente. Não sei como explicar... é 
como se tivesse alguma coisa de interessante ali, algo que eu não lembrava direito. Eu 
folheei o livro todo umas três vezes, procurando, mas não achei nada.”

“Creio que dificilmente acharia,” ele disse, enquanto mastigava, satisfeito. “Mas 
continue, está muito interessante.”

“Bem, eu tentei pegar um outro, de astrofísica. Cara, eu sentia que tava lá, na 
ponta da língua. Era como se eu estivesse tentando alcançar alguma coisa, roçando a 
ponta dos dedos, mas sem conseguir pegar. Parti pra um de gravidade quântica, e depois 
outro de teoria M... quando eu vi, eram quase cinco da manhã, e os meus livros todos 
tavam abertos, espalhados pelo chão.”



“Algum insight?”

“Nada de concreto... mas tudo parecia, não sei, fazer mais sentido. Tipo, se você 
me forçasse a escrever exatamente o que foi que eu descobri de novo, eu não saberia 
dizer...  mas  eu sentia que tudo se encaixava.  Tudo era coerente,  parte  de um único 
todo... percebe o que eu tô dizendo?”

Ele fechou os olhos com gravidade. “Relatividade e quântica.”

“Exato!”  exclamei,  apontando  para  ele.  “Então,  como  eu  tava  dizendo,  eu 
finalmente reparei na hora e fui pra cama... mas quem diz que eu conseguia dormir? Era 
todo  tipo  de  fórmula  na  minha  cabeça,  gráficos  de  membranas  quadridimensionais, 
funções-onda... Enfim, levantei todo destruído, só com uns cochilos aqui e ali, lá pelas 
duas. Eu tava planejando ir na Fastcon... lembra, aquela convenção que eu te falei?”

O sorriso de meu amigo se alargou. “Na Marginal Tietê? Claro... não teria como 
ignorar, depois do que ocorreu lá. E o que lhe impediu de ir? Pois você não aparenta ter 
sido vítima daquele desabamento.”

Meneei a cabeça. “A palestra que eu queria ver era só às cinco, então eu pensei 
que dava tempo de dar uma olhadinha nuns sites acadêmicos, ver uns papers de física, 
bem rapidinho... e você já imagina o que aconteceu. Só percebi a hora quando a tevê 
começou a mostrar o acidente, e eu lembrei que era pra eu estar lá. Mas você não sabe o 
pior...”  Olhei  brevemente  ao nosso redor.  “Quando eu vi  a  notícia,  eu tive a  nítida 
sensação  de  que  aquilo  não  era  realmente  novidade...  como  se  eu  estivesse,  tipo, 
lembrando disso.”

“Déjà-vu.”

“Pois é. Bem, a coisa não para por aí.”

“Por quê? Houve mais fenômenos do tipo?”

“Dá pra dizer que sim... bem, ontem eu voltei pro trabalho, mas mal dava pra 
concentrar.  Ainda  tava  naquela  nóia  de  ler  tudo  quanto  é  material  de  física, 
principalmente supercordas, loop quântico, esse tipo de coisa. Claro, eu me esforçava 
pra fazer as minhas  coisas normais  na medida do possível,  e é aí  que entra.  Não o 
trabalho em si...  você sabe que a gente  gosta de mexer  com Bolsa,  certo? Nada de 
grande, a gente nem tem grana pra isso, mas é difícil não entrar nesse meio quando você 
fica  o dia  todo fazendo análise  de risco.  Sem contar  que é um excelente  treino pra 
modelos matemáticos de previsão.”

“Ah. Previsão.” Ele se reclinou. “Posso imaginar aonde isso está levando.”

Não pude conter um grande sorriso. “Isso aí... eu tava mexendo no meu corretor 
online, e resolvi botar pra vender um papel que tava caindo. Uma empresa chinesa de 
aço... Acho que chama Chengli. Fiz isso meio que automaticamente, e voltei pra minha 
pesquisa. Quando eu abri de novo o programa, no fim do expediente, eu vi que tinha 
colocado pra comprar, sem querer. E adivinha o que aconteceu?”

“Subiu drasticamente?”

“Meu amigo, quase que dobrou. Foi anunciado um mega acordo comercial nesse 
meio  tempo.  O pessoal  ouviu  que  ia  sair  notícia  grande,  achou  que  era  ruim,  saiu 
vendendo, e quando vê...” Abri as palmas das mãos. “Ganhei uns 3 mil. Nada que mude 
a minha vida, mas como eu disse, o que a gente aplica nisso é mixaria.”



“Entendo.” Ele pôs os braços sobre a mesa, entrelaçando os dedos. “E outra série 
de coincidências fortuitas trouxe a este nosso encontro.”

“Cara,  se  fosse  qualquer  outro  dia,  eu  ia  achar  estranho  paca,  mas  hoje...” 
Encolhi os ombros. “De repente me deu vontade de almoçar em algum lugar diferente, 
então eu saí andando pela Consolação, e achei esse lugarzinho aqui, quase deserto...”

“Justamente  no  mesmo  dia  em  que  eu  precisei  encontrar  um  colega  no 
Mackenzie, fazendo com que eu estivesse nas proximidades, e encontrasse este mesmo 
restaurante, por mais escondido que fosse.”

“É... doideira, não?”

“É só uma questão de analisar o caso de maneira lógica. Os outros fatos que 
você me relatou... o que eles têm em comum?”

“Hã... eles aconteceram porque eu tava distraído?”

“E especificamente  com seus  estudos  de  física,  resultantes  do  conhecimento 
preternatural  que,  supostamente,  você  recebeu  daquela  entidade.  Mas,  além  disso, 
ambos tiveram a faculdade de salvá-lo de um destino desagradável.”

“O que você quer dizer?” Franzi  as sobrancelhas.  “Que você tá aqui pra me 
proteger de alguma coisa?”

“E eu bem desconfio do quê.” Ele inclinou-se em minha direção, com um ar 
sério.  “Renato...  você tem alguma pretensão de retornar  para o  malfadado clube  de 
xadrez?”

“Tá  brincando  comigo?  Cê  quer  que  eu  simplesmente  ignore  tudo  o  que 
aconteceu? Esses caras são uns manés, cada vez mais eu me convenço disso... mas tem 
alguma coisa grande acontecendo lá.”

“Não duvido,  nem um pouco. E é precisamente este o problema.  Há alguma 
coisa grande... e malévola.”

“Ah, pára com isso. Os caras tão nessa faz tempo e tão numa boa.”

“Não foi a impressão que ficou da última reunião, pela sua narrativa.”

“Nada a  ver...  só  ciuminho  mesmo.  Enfim,  eu  vou tentar  ligar  de  novo pra 
confirmar e...”

“Tentar de novo?” –ele me interrompeu. “Como assim?”

“É que o telefone do sebo não tá atendendo a manhã toda, e eu não consigo falar 
com o Bessa pra tentar pegar o celular.”

Ele me encarou. “E isso não foi um recado claro o suficiente para você?”

*  *  *

Mais tarde, ao saír do trabalho, fui direto para o sebo. Não havia conseguido 
falar  com Orígenes  ou Bessa  (os  dois  únicos  membros  do clube  cujos  telefones  eu 
tinha), mas não podia esperar mais. Eu estava próximo de alcançar algum conhecimento 
importante, e as respostas que me faltavam estavam naquele porão.



Quando cheguei, o portão estava fechado – muito estranho, para um dia útil – 
mas reparei que a porta estava destrancada. Bati duas vezes, e entrei logo em seguida. 
Orígenes estava nos fundos, mexendo em seu armário de apetrechos arcanos. “Estamos 
fechados,” ele gritou, sem olhar para trás. “Volte amanhã!”

“Sou eu, Renato,” eu disse, cuidadosamente.

Ele parou o que estava fazendo, continuando voltado para o armário. “Eu devia 
esperar  isso,”  disse,  com um suspiro.  “Aliás,  eu saberia,  se ele  falasse comigo...  se 
qualquer um deles respondesse minhas perguntas.” Ele virou-se para mim. “Mas não é 
assim que funciona, não é mesmo?”

“Escuta...” Me aproximei lentamente. “Eu achei que o pessoal reunia aqui hoje, 
sabe, pra jogar xadrez...”

“Ah,  por  favor!  Não  insulte  a  minha  inteligência.  Eu  sei  o  que  você  veio 
procurar aqui. Bem, meu caro, chegou tarde demais.”

“Tarde demais? O que você quer dizer?”

“É isso mesmo. Acabou tudo. Não tem mais clube de xadrez, nem conciliábulo, 
nem ritual, nem coisa nenhuma. Estou fechando o boteco.”

“Peraí, como assim? Só por causa daquela briguinha do sábado? Vai acabar tudo 
assim, desse jeito, de uma hora pra outra?”

“Você não sabe, né?” Ele balançou a cabeça, pesarosamente. “Estão perdidos, 
todos. Literalmente. Dois mortos, e os outros foragidos... exceto você. E a polícia não 
me deixa em paz.”

“Hein?!” Minha expressão era de horror. “O que cê tá me dizendo? O que diabos 
foi que aconteceu aqui?”

“Aqui, nada além do que você presenciou, felizmente.” Ele voltou a arrumar seu 
material  ritualístico.  “Mas,  para  o  resto  do  clube,  a  coisa  degringolou  radicalmente 
depois que saíram daqui naquela noite. Eu mesmo sei muito pouco do que houve, pra 
minha sorte. Bem, na falta de discípulos, eu acho que o círculo acabou, não?”

Vi que ele se dirigia à porta do porão, e segurei seu braço. “Mas e quanto a... 
aquilo? Você não tá pensando em simplesmente...”

“Estou mais do que pensando, eu vou fazer neste exato momento.”

“Mas então espera um pouquinho só... vamos lá, me dá dez minutinhos com ele! 
Que diferença vai fazer?”

“Toda a diferença do mundo. Não temos tempo a perder. A qualquer momento 
eles vão entrar aqui, e quando quebrarem o círculo...”

Antes que eu perguntasse de quem ele estava falando, a resposta veio na forma 
de  uma  batida  repentina  no  portão.  “Senhor  Orígenes  Salazar!”  –disse  uma  voz 
autoritária. “Polícia civil!”

Ele olhou para mim, aterrorizado. “Escuta aqui, não tem tempo de explicar!” Ele 
empurrou os objetos que estava carregando – algumas velas, um talismã e uma adaga – 
para minhas mãos. “Você tem que invocar nomes divinos.  Iehovah, Tetragrammaton,  
Anaphaxeton, Primeumaton. É vital que você faça isso, tá me entendendo?”

Olhei incrédulo para as ferramentas. “Mas como que...”



“SENHOR  SALAZAR!”  A  batida  veio  de  novo,  mais  forte.  “Temos  um 
mandado judicial de busca sobre todas as dependências desse recinto!”

“Quieto! Não há tempo!” Ele olhou nervosamente para a entrada da loja. “Diga 
que ele tem licença para partir, de forma pacífica e sem causar mal. Mostre esse selo –” 
apontou para o amuleto – “e invoque os nomes. Não perca tempo com perguntas. Ele 
tem que ir embora antes deles chegarem lá embaixo.”

A voz veio novamente, mais enérgica. “Repetindo, senhor Salazar, nós temos 
mandado! Vamos estar entrando agora mesmo!”

Orígenes me empurrou porta adentro. “O círculo não pode ser quebrado!” disse 
aflitamente, enquanto fechava a porta atrás de mim.

Desci  tropeçando  os  degraus,  com  as  vozes  atrás  de  mim  cada  vez  mais 
distantes. A escadaria parecia bem mais escura que da última vez. Quando cheguei ao 
final, a luz das velas indicava o tênue contorno do círculo.

“G-Glasya-Labolas?” disse, enquanto me posicionava no centro, voltado para o 
triângulo. “Você... você pode partir. Hã, em nome de Tetragrammaton. J-Jeová.”

“Renato? Voltou cedo.” A voz era fraca e abafada, mas seu tom de satisfação era 
claro. “Veio em busca de mais conhecimento?”

“Pode partir,” repeti,  com voz trêmula. Levantei o talismã. “Vá em paz. Sem 
causar mal. Tetragrammaton.”

“O  que  eu  lhe  concedi  não  foi  o  suficiente?”  Mais  uma  vez,  um  som  que 
aparentava ser uma risada. “Mas nunca é, não é mesmo?”

“Eu... não lembro de nada!” Droga, Renato, me recriminei. Não dá trela!
“Eu  avisei  que  sua  mente  não  comportaria  tudo  de  uma  vez.  E  você  não 

esqueceu. Está tudo lá. Mas... você sabe disso, não?”

As  vozes  no  andar  de  cima  se  aproximaram  da  porta.  Ouvi  o  barulho  da 
maçaneta. “Você precisa ir! Em nome de Jeová!” Se eu pelo menos lembrasse os outros  
nomes!

“Você diz isso... mas não quer mesmo que eu vá embora, quer?”

“Por favor...” Apertei o amuleto, molhado de suor, até os nós de meus dedos 
ficarem brancos. “Não faz isso comigo...”

“O que você realmente quer saber?”

Olhei para a entrada. Uma fresta de luz se abriu. “O... o que é você?”

“Apenas alguém que vê a verdade por trás das ilusões que você chama de espaço 
e tempo.” Ouvi passos descendo a escada. “Alguém livre das amarras de um universo 
linear como o seu.” A voz estava ficando mais distante.

“Senhor!” Os intrusos estavam se aproximando de mim.

“Espere!” disse. “Mas como que eu faço pra...”

A última coisa que vi foi a perna do policial  derrubando uma das velas...  e, 
então, apenas escuridão.

Siga a série Linha de Mundo em:  http://linhademundo.wordpress.com


