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“Renato? Cara, que alívio te ver! Tudo bem com você?” Era Djalma, a primeira 
pessoa com quem me deparei ao chegar ao escritório, quase uma hora e meia depois de 
meu horário.

“Tô melhor agora...” Encolhi os ombros. “Tudo certo por aqui?”

“Quem se importa? Aqui é sempre a mesma coisa. Mas e você? Dessa vez você 
não escapa de contar direitinho o que tá acontecendo com você!”

“Daqui a pouco.” Deixei a mochila em minha mesa e acenei em direção à sala de 
meu chefe. “Primeiro, uma palavrinha com o ‘home’ lá.”

Deixei meu cubículo e me dirigi à sala, envidraçada como um aquário. “Entre,” 
disse meu chefe, antes mesmo que eu chegasse à porta.

“Seu Corrêa... tudo bom?” disse, entrando com passos cuidadosos.

“Por favor.” Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. “Está se sentindo 
melhor?”

“Acho que sim...” Fiz menção de coçar meu pulso, mas me contive a tempo. 
“Tipo, ainda não tô 100%, mas...”

“Olha, se você ainda não estiver se sentindo em condições...”

“Não,  tranquilo,”  disse  apressadamente.  “Quer  dizer,  com  o  tempo  eu  vou 
ficando legal, mas já dá pra adiantar as coisas por aqui. Aliás, eu esqueci de trazer o 
atestado...”

Ele levantou a mão. “Não se preocupe com isso. Só quero saber se você está 
realmente em condições de prosseguir com o trabalho que você vinha fazendo.”

“Quanto a  isso...”  Respirei  fundo,  buscando coragem.  “Olha,  eu sei  que nos 
últimos dias o meu desempenho andou meio prejudicado, mas é que...” Olhei em volta. 
O que havia para dizer? “É que eu tive uns probleminhas pessoais... sabe como é...”

Corrêa franziu o cenho. “Alguma coisa que você queira compartilhar?”

“Pra falar  bem a  verdade...”  Fiz  uma careta.  “Eu prefiro  deixar  pra  lá,  se  o 
senhor não se importar.”

“O que for  melhor  pra  você.”  Ele  tirou  seus  óculos  e  os  pôs  sobre a  mesa. 
“Renato...  você  sabe  por  que  eu  escolhi  você  para  líder  do  grupo  de  modelos 
numéricos.”

“Claro, claro.” Eu detestava aquela conversa. “E eu prometo que o meu trabalho 
logo vai voltar pro nível de antes... quer dizer, já tá voltando!”

“Não,  não  é  nada  disso...  eu  tenho  certeza  que  o  seu  talento  não  vai 
simplesmente ir embora de uma hora pra outra. Só queria me certificar de que os seus 
problemas...  e  não  se  preocupe,  todo  mundo  tem seus  problemas,  você  não  vai  se 
prejudicar por isso... mas enfim, que eles estão se resolvendo. Você é o fiel da balança 
desse grupo, sabia? Quando um oficial tem problemas, quer dizer, em um exército, todo 



o batalhão tem problemas. Tem uma passagem ótima na Arte da Guerra sobre isso, bem 
no começo.”

Putz... sério que vai começar com essa porcaria de Arte da Guerra de novo?, 
pensei. “Eu... tenho consciência disso, seu Corrêa. Pode deixar que estou cuidando para 
não contaminar o grupo, nem prejudicar o trabalho.” Forcei um sorriso. “E, além do 
mais, já tô me sentindo melhor hoje!”

“Isso é ótimo.” Ele me olhou de cima a baixo, não parecendo convencido. “Bem, 
precisando de qualquer coisa... talvez um descanso... não se acanhe.”

“Certo... obrigado pela compreensão.”

Saí da sala,  aliviado.  Não foi  tão mal quanto eu imaginava,  disse  para mim 
mesmo, enquanto ligava meu computador e preparava minhas coisas.

“O que o senhor pensa que está fazendo?” Era Paulinho. Ele e Djalma estavam 
na entrada de meu cubículo.

“Ué, trabalhando! Alguém por aqui precisa fazer isso, né?”

“Nã-ã!” Ele me puxou pelo braço. “Você vem com a gente.”

“Como assim? Pra onde?”

“Como eu falei, hoje você não escapa da gente,” disse Djalma. “Eu sei que você 
pode estar  preocupado com o que o pessoal aqui em volta vai ouvir,  então nós três 
vamos pra um lugar mais quieto, e você vai explicar tudo nos mínimos detalhes.”

Cocei a cabeça, olhei ao meu redor – realmente, as pessoas dos outros cubículos 
provavelmente ouviriam nossa conversa – e resolvi segui-los até a sala dos servidores.

Djalma cruzou os braços. “Vamos lá. Pode começar pelo sábado retrasado. Você 
foi praquele lugar lá e...?”

Respirei fundo, e olhei longamente para meus colegas. Pára de besteira, Renato, 
pensei.  Se você não puder confiar neles, em quem vai confiar? Olha onde você já se  
meteu! Um pouco de ajuda cai bem agora. “Tá certo. Foi o seguinte...”

Relatei todas as minhas experiências – o ritual, o encontro com aquela estranha 
entidade, meu pedido, o clarão, e a confusão e perda de memória que vieram depois. Os 
dois ouviram sem ousar dizer uma só palavra. Contei sobre minha visita seguinte ao 
clube, sobre as coisas estranhas que ouvi lá, sobre a estranha sensação que vinha tendo 
ao pesquisar  sobre física,  que explicava minha recente  obsessão pelo assunto,  sobre 
minha última ida ao local... e sobre a maneira estranha, e até mesmo suspeita, como 
acordei  em  seguida.  Terminei  contando  o  destino  inexplicável  do  sebo.  Após  me 
certificar de que não havia ninguém ao redor, mostrei as marcas em meus pulsos.

“Rapaz...” Paulinho falou pela primeira vez, desde que comecei minha história. 
“O negócio aí foi sério. Você não vai relatar pra polícia?”

“Tá brincando? E eu vou explicar tudo isso como? Como que eu fui parar lá em 
Sapopemba? Nem eu sei!”

“É, mas...”  Ele  examinou um pouco mais  as marcas.  “E se te  sequestraram? 
Pode ser um pessoal barra-pesada, e vai que você esbarra com eles de novo...”

“Pois é isso mesmo que eu quero que aconteça,” disse. Ao ver as caras de horror 
de meus colegas, levantei as mãos em um gesto tranquilizador. “Calma, me escutem um 
pouco. Eu andei pensando, e isso não foi sequestro.”



“Como não?!” Djalma estava quase desesperado. “Simplesmente te amarraram 
todo! O que mais que isso parece?”

“Sim,  mas...  cadê as exigências? Por que não levaram meu dinheiro,  celular, 
nada?  E por  que chegaram até  a  me deixar  no ônibus? Não,  esse pessoal  passou a 
impressão de que queria me ajudar.”

“Tá louco? Te amarrando?!”

“É,  Djalma,  isso mesmo.  Me amarrando.”  Me aproximei  mais  deles.  “Caras, 
vocês não tão entendendo. Tinha alguma coisa muito errada naquele porão. Não sei bem 
o que é... não vou chamar de espírito. Só porque eu não sei o que é não é motivo para 
aceitar as respostas prontas das religiões. Mas havia alguém lá, e alguém poderoso... 
esses rituais, não sei como, eles se conectam com alguma coisa real.”

Paulinho  me  olhou  meio  preocupado.  “Não  sei  se  eu  vejo  aonde  você  quer 
chegar...”

“O que eu quero dizer é que, seja lá o que aconteceu anteontem... esse negócio 
que chamam de Glasya-Labolas tomou conta de mim. Talvez...” Abaixei a cabeça, mal 
acreditando que estava dizendo isso. “Talvez eu tenha simplesmente passado por um 
exorcismo. Pois não tem nada me controlando agora, tem?”

Os dois me encararam por alguns momentos, até um sorriso largo se abrir em 
seus rostos, desembocando em uma risada franca. “Quem diria...” Paulinho disse, com a 
mão em meu ombro. “Renato, o ateu cético,  acreditando em possessão demoníaca e 
exorcismo!”

“Não é bem isso que eu quero dizer...”

“Já foi dar o dízimo pra igreja, pra agradecer?”

“Vai  se  ferrar!  Não  é  nada  disso.  Como  eu  disse,  não  há  motivo  pra 
simplesmente aceitar a primeira explicação que aparecer pela frente, só porque eu não 
tenho nenhuma. Essa coisa que eu encontrei é algo desconhecido... e por enquanto, isso 
é tudo que eu sei. Quem sabe nem tem entidade nenhuma, e a coisa toda foi sugestão 
pós-hipnótica. Isso nem invalida o exorcismo... talvez seja algum processo psicológico 
de catarse...”

“Tá, tá,” Djalma interveio, “relaxa. Não precisa ficar se justificando.”

“Eu não tô me justificando!”

“Heh... sei.” Ele abanou a cabeça, se divertindo. “Enfim, o que você pretende 
fazer agora?”

“Não é óbvio?” Olhei de um para o outro. Pelo jeito, não era. “Eu vou voltar pra 
Sapopemba!”

Eles arregalaram seus olhos. “Quê?!” Paulinho estava indignado. “Tá louco? Um 
lugar esquisito desses... e se esse pessoal te pega de jeito lá?”

“Eu já falei, eles pareciam que tavam me ajudando!”

“Você não tem certeza disso! E além do mais,  tem,  sei  lá,  bandidos.  Outras 
pessoas. Mó quebrada, esse lugar onde você acordou.”

“Ei, eu sobrevivi uma vez, e sem me roubarem nada, certo? Você que tá com 
essa babaquice de burguesinho que morre de medo dos mano da ZL...”



“Ah, cala a boca! Você vive com esse papo de ZL, mas mora no Tatuapé, mó 
lugar de barão!”

“Que Tatuapé nada! Eu sou de Vila Matilde, perifa, maluco, tá ligado?”

“Larga a mão de ser ridículo!” Djalma riu. “Mas você não tá pensando em ir lá 
sozinho, né?”

“Qual o problema? Quem vai uma vez, vai duas.”

“Negativo. A gente vai junto.”

“Isso mesmo,” Paulinho emendou. “Nem adianta. Sem negociação.”

“Vocês tão malucos. Só vou confirmar onde que eu tava e como eu cheguei lá, 
não é nenhuma grande missão que precise de um grupo de aventureiros.”

Djalma balançou a cabeça com veemência. “Até parece. Você acha mesmo que a 
gente vai ficar de fora dessa? Negativo. O XP é de nós três.”

“Como é?” Paulinho perguntou.

“Esquece,” eu disse. “Coisa de nerd. Bem, eu tava pensando em sair mais cedo 
hoje, dizendo que tava sentindo mal, pra chegar lá de dia...”

“Tá marcado então.” Ele bateu em minhas costas. “Não esquenta que eu cuido 
da  chefia.  Inclusive o negócio  do atestado.  Deixa  que eu negocio  a  nossa saída,  lá 
prumas três e meia.”

“E nem pense em fugir antes disso,” Djalma disse. “A gente tá de olho.”

*  *  *

“Só uma perguntinha, bem simples.”

“Eu sei o que você vai dizer, Djalma.” Olhei atentamente pela janela do ônibus. 
Paulo estava no banco da frente. “Eu tenho certeza de que, quando chegar lá, eu vou 
saber.”

“Ã-hã”, disse nosso colega, voltando-se para trás. “E como, exatamente, se você 
mesmo disse que não tem lembrança de entrar no ônibus?”

“Não sei bem como... mas eu sinto que, fazendo o trajeto de volta, na mesma 
linha, eu vou saber quando chegar a hora. De algum jeito.”

“Beleza...” Ele piscou para Djalma. “Tipo uma conexão espiritual, né?”

“Não enche.”  Tentei  identificar  as  lojas  da  rua.  Realmente,  nada  ali  me  era 
familiar. “Alguma coisa no meu subconsciente. Tipo um flash.”

Djalma suspirou. “Se eu soubesse que o seu plano era esse, eu tinha trazido o 
meu PSP.”

“Vai, trouxa,” disse Paulinho. “Cê nunca mais ia ver ele de novo. Aliás, melhor 
nem falar disso, pra não pagar de burguês...”

“Dá pra vocês ficarem quietos?” Abanei irritado para meus amigos. “Vocês tão 
quebrando a minha concentração.”



A bem da verdade, eu apenas queria um pouco de paz. Eles tinham razão – eu 
não fazia a menor ideia de onde a gente estava, onde a gente ia descer, e o que a gente ia 
fazer  quando chegasse  lá.  Esperamos  no  ônibus  até  que ele  saísse  da  avenida  e  se 
embrenhasse por uma série de ruazinhas.

Paulinho virou-se para trás novamente. “A hora que você quiser, pode ficar à 
vontade pra descer, viu?”

Esfreguei meu rosto. “É. Acho que você tem razão. O ônibus tava na avenida, 
isso aqui não tem mais nada a ver com nada.”

“Ei, de boas,” disse Djalma. “Deve ser duro mesmo lembrar.  Mas... qual é o 
próximo passo?”

Descemos no próximo ponto, e procurei a parada do outro lado da rua. “Lá. 
Vamos pegar a volta. Quem sabe assim eu lembro melhor... e, na pior das hipóteses, a 
gente volta pra casa.”

Assim fizemos, e esperamos pelo próximo ônibus marcado como Metrô Belém, 
para garantir. Ele fez o trajeto oposto ao da vinda, e voltou para a avenida. Novamente, 
encarei com o máximo de atenção a vista ao meu lado, sem reconhecer coisa alguma.

Já  estava  quase  perdendo  as  esperanças  quando  vi  algo  que  chamou  minha 
atenção na calçada. Algo não, alguém... que não consegui identificar, mas que olhou 
para mim e, após um momento de surpresa, arregalou seus olhos em uma expressão 
selvagem de fúria. Não era a moça cujo rosto passou de relance pela minha memória no 
dia anterior (e de novo, naquele momento, em um breve lampejo), mas uma senhora, 
que me parecia vagamente familiar. Quando lembrei de procurar o botão para chamar a 
parada, me dei conta de que já o havia apertado sem ver.

“Que foi?” Djalma se animou de repente. “É aqui? Reconheceu alguma coisa?”

“Talvez. Não tenho certeza... mas é um bom começo.”

Quando descemos, procurei imediatamente a pessoa que havia visto... mas ela 
não estava mais lá. A hipótese de ser uma alucinação passou brevemente por minha 
cabeça, sendo descartada assim que surgiu. Não, a cena foi nítida demais... e uma outra 
dona, que mal havia registrado da primeira vez, continuava lá.

“Hã... Boa tarde,” disse, me aproximando dela. “Dia quente, não?”

Ela me ignorou sumariamente. “É o seguinte...” continuei, após alguns segundos 
de pausa. “Não tinha uma outra senhora aqui do seu lado? Cabelo claro, uma sacola 
grande no braço?”

A mulher me lançou um breve olhar desconfiado, olhou para uma rua próxima, e 
se afastou. “É, Renato,” Paulinho chegou ao meu lado,  “você já teve mais jeito pra 
pegar mina.”

“Era lésbica, certeza,” brinquei. Acenei para a rua para onde ela tinha olhado, e 
me dirigi para lá, sendo seguido pelos outros dois.

Conforme nos afastamos da avenida, o ambiente foi mudando pouco a pouco – 
inicialmente, se transformando em um subúrbio residencial  quieto e confortável,  que 
começava a mostrar cada vez mais barracos pichados e terrenos baldios conforme nos 
embrenhávamos pelas ruas.

Após  alguns  quarteirões,  Djalma  puxou minha  camisa.  “Renato...”  ele  disse, 
com uma voz baixa e trêmula. “Tem certeza que você sabe onde a gente tá?”



“Fica frio,” respondi, tentando esconder a minha própria apreensão. “Foi num 
bairro desse jeito que eu cresci.”  Bem, quase isso, pensei. “Além disso, esse lugar tá 
ficando cada vez mais familiar. Parece que eu tô começando a sentir alguma coisa.”

“Eu também,” disse Paulinho. “Tanto que daqui a pouco eu vou precisar de uma 
calça nova.”

Antes que eu pudesse sacaneá-lo, cruzamos com três rapazes de ar suspeito. Eles 
estavam na calçada, conversando, mas não fizeram qualquer tentativa de esconder o fato 
de que estavam nos observando.

Passamos por eles em silêncio, tensos. Após alguns passos, olhei rapidamente 
para trás, e vi que ainda estavam nos encarando.

“Olha,  se você ainda não tiver  nenhum plano...” A voz de Paulinho também 
começava a falhar.

“Seguinte...” Olhei ao redor, pesando nossas opções. “Vamos tentar aquele bar 
ali. É sempre nos bares que o pessoal consegue informações, né?”

Entramos em um botequim sujo e apertado, e nos dirigimos ao balcão. Nossa 
presença contrastava de forma gritante com os bêbados inchados e sem camisa do local. 
Pedimos uma cerveja, e enquanto bebíamos e pensávamos no que dizer, os três rapazes 
da rua entraram no bar.

O  balconista,  que  havia  nos  atendido  claramente  de  má-vontade,  mudou 
completamente de atitude quando chegaram. “E aí,  gente fina?”,  perguntou com um 
sorriso, enquanto montava uma mesa dobrável para eles. “Como que vai o seu Viriato?”

“Tranquilo,” disse um dos sujeitos, enquanto eles se instalavam em bancos de 
plástico que vieram de um canto do botequim. “Tudo numa boa... fora uns folgado que 
aparece aqui de vez em quando, tá ligado?” Ele olhou fixamente em minha direção. 
“Tem gente que não tem noção das coisas mesmo, sabe? O cara vem, toca o terror, e 
ainda tem a coragem de mostrar a cara aqui de novo.”

“É mesmo? Que coisa, hein?” O funcionário começou a servir cerveja para eles, 
apreensivo. “Cada uma, não? Há de ser nada não, né mesmo?”

Eu e meus amigos nos entreolhamos. Nada precisou ser dito. Tiramos algumas 
notas pequenas da carteira (na hora, nem percebemos quem pagou o quê), deixamos 
sobre o balcão, e saímos sem olhar para trás.

“Pessoal...” Só quando chegamos de volta à avenida tive a coragem de falar. 
“Foi mal. Mesmo. Eu não queria envolver vocês nesses troços barra-pesada.”

“Nada disso,” disse Djalma.  “A gente é que não ia querer que você entrasse 
numa dessa sozinho. Certo, Paulo?”

“Opa! Só me diz o seguinte... que negócio é esse de você tocando o terror?”

“Não sei bem.” Apertei meus olhos. “Mas, infelizmente... eu até que faço ideia.”
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