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Renato, sua besta, o que você tá fazendo aqui?
Olhei  ao  meu  redor.  As  lojas  estavam  fechadas, 

exceto por uma oficina mecânica encolhida no fundo de um 
beco, de onde vinham sons de batidas metálicas. Sob o céu 
nublado,  o  ar  estava  pesado,  tenso  como  uma  ratoeira 
armada. As poucas pessoas que passavam pela rua andavam 
apressadamente, de cabeça baixa.  Rezando pra chegar em 
casa sem esbarrar com ninguém, concluí.

Procurei  uma garagem fechada,  e fiquei  de costas 
para  ela.  O  nicho  formado  pelo  portão  me  dava  uma 
sensação de segurança, ainda que falsa. Enquanto esperava, 
tive tempo de refletir sobre a situação na qual eu havia me 
colocado.  Pra começo de  conversa,  eu despistei  os  meus 
amigos com uma desculpa de visitar um primo no interior. 
Por  um lado,  eles  não  encheriam meu  saco  tentando  me 
convencer  a  deixar  de  lado essa maluquice  toda...  e,  por 
outro, talvez eles tivessem razão. Sem contar que, se algo 
acontecesse,  eles  não  esperariam  notícias  minhas  até  a 
segunda  –  tempo  mais  do  que  suficiente  para  eu  virar 
notícia do Cidade Alerta.

Mas não tem com o que  se  preocupar,  tentei  me 
convencer...  por quê?  Porque eu fui na conversa de uma 
moça que  eu  conheci  só  por  telefone  (a  imagem de  seu  
rosto veio em um breve flash) e que, ao que tudo indica, me 
manteve em cativeiro... se bem que isso me livrou de algo 
terrivelmente maligno... mas algo que eu ainda nem sei se é  
real! Enfim, essa pessoa misteriosa me prometera que eu 
seria acompanhado por um tal de Zildinho. Só isso, só um 



apelido  –  eu  não  fazia  a  menor  ideia  de  quem era  esse 
sujeito, como eu havia de reconhecê-lo, e quais eram suas 
intenções comigo. E isso tudo a uma quadra de distância de 
onde encontramos uma gangue, com pinta de barra-pesada, 
que nos ameaçou quase que abertamente.  Você é um baita 
dum gênio, disse sarcasticamente para mim mesmo.

Eu estava quase me dirigindo ao ponto para pegar o 
ônibus de volta quando apareceu um rapaz franzino, com 
roupas um pouco chamativas demais para ser um bandido, 
procurando algo ao seu redor.

“Você que é o Renato?” –disse ele, quando dei um 
passo à frente.  Seu tom era franco,  sem o resguardo que 
parecia comum na região.

“Depende... você é o Zildinho?” Trocamos risadas. 
“É que eu não conheço nada aqui,  e a Jandira falou que 
você podia me levar lá na... bem, lá onde vocês vão.”

“Sem galho.”  Ele  começou a andar para longe da 
avenida “Você vai ver que aqui é tudo gente fina. Bem, tem 
uns malas aí, mas o pessoal lá da tenda é firmeza.”

“Certo...” Procurei me apressar para acompanhá-lo. 
“E, tipo, lá no terreiro, ou tenda, sei lá como chama...”

Ele  encolheu  os  ombros.  “Tanto  faz.  É  tenda  de 
umbanda e é terreiro.”

“Enfim,” continuei, “não tem problema de eu ficar 
lá no meio? Se for o caso, eu espero acabar sei lá o que 
vocês vão fazer.”

“De jeito nenhum!” Ele pôs a mão em meu ombro. 
“Lá a gente atende todo mundo. Não precisa ser da religião. 
Tem uns que vão só quando tem alguma coisa pra resolver. 
Tem até evangélico que aparece por lá, cê precisa ver.”



“Certo... mas precisa fazer alguma coisa lá, do tipo, 
participar? É que eu nunca fui num lugar desses...”

“Se você quiser só ficar olhando mesmo, tem gente 
que não gosta, mas é de boa. Mas não tem nada de mais. Lá 
você vê.”

Nos embrenhamos por vielas cada vez mais estreitas 
e irregulares, com as casas à nossa volta se transformando 
em  barracos  conforme  avançávamos.  Procurei  focar  no 
caminho à frente, mas não pude ignorar os olhares atentos 
dos  moradores  à  nossa  volta.  Olhos  desconfiados,  ou 
famintos?, me questionei. Torcia pela primeira hipótese.

O  sol  estava  mergulhando  no  horizonte  quando 
chegamos a um galpão – aparentemente, uma das estruturas 
mais sólidas da favela – de onde vinham sons animados de 
conversa  e  música  africana.  Ao me  aproximar,  vi  que  a 
entrada abria em um salão, decorado com objetos religiosos 
de  diversas  fés  –  pinturas  e  estátuas  de  orixás,  santos, 
terços, incensos, ramalhetes de ervas e flores, crucifixos, e 
até um símbolo de yin-yang – onde uma pequena multidão 
se reunia de forma descontraída.

Antes  que  eu  pudesse  avaliar  quem  eram  essas 
pessoas e o que estavam fazendo, elas perceberam minha 
presença – primeiro uma moça, depois um pequeno grupo à 
sua volta, depois outros, em uma onda de consciência que 
rapidamente se espalhou por todo o salão, interrompendo o 
burburinho, até que me vi frente a frente com dezenas de 
rostos impassíveis, me encarando em silêncio.

Atraída  pela  mudança  repentina  de  clima,  uma 
pequena  senhora,  com  um  vestido  branco  e  coberta  de 
colares de miçangas (mas, reparei, sem o lenço branco na 
cabeça que eu esperava) emergiu de uma porta nos fundos 
do salão e  logo percebeu o foco das atenções.  “Quéisso, 



meu povo,” disse animadamente.  “Isso é jeito de receber 
visita? Dedeco, dá o ponto!”

Um  rapaz  começou  a  batucar  um  tambor,  sendo 
seguido  pelos  outros  instrumentos,  que  rapidamente 
restituíram a música ao local.  Seguindo a deixa,  algumas 
pessoas timidamente retomaram suas conversas. Entretanto, 
muitos olhavam nervosamente entre a velhinha e eu. “Vem 
cá, meu filho,” ela chamou. “Tira o sapato que o chão aqui 
é sagrado.”

Fiz  o  que  ela  pediu,  e  andei  lentamente  em  sua 
direção, com um frio na barriga. “Mãe Xica?” –perguntei. 
“Posso chamar assim?”

“Como não? Mas venha, senta aqui. A gente já vai 
começar,  hein,  filho?  Só  fica  olhando  que  você  aprende 
rapidinho.”

Olhei  à  minha  volta.  As  pessoas  ao  meu  redor 
pareciam querer tirar satisfações, tanto quanto eu – mas de 
uma maneira pouco amistosa, pelas suas expressões. “Mas 
eu não tô aqui pra... bem, eu queria perguntar umas coisas.”

“Pode  deixar,  menino,  que  vai  ter  tempo  pra 
pergunta. Aqui todo mundo que vem tem atendimento. Só 
espera a sua vez, que tudo que você precisar os guias dão 
resposta. Não é que nem no SUS, viu?” Sua risada não se 
refletiu nos fiéis, mas serviu para amenizar o ambiente.

Não me restou opção além de esperar o desenrolar 
do ritual, que começou com a defumação de diversas ervas, 
em braseiros passados por todo o recinto por dois ajudantes. 
Várias  orações  e  saudações  se  seguiram,  que  procurei 
acompanhar  na  medida  do  possível.  Não  pude  evitar  a 
comparação com os rituais herméticos do extinto clube de 
xadrez – este que eu estava presenciando à primeira vista 



parecia  mais  simplório  e  despretensioso,  mas  no  fundo, 
trazia grande complexidade e reverência. Havia ao mesmo 
tempo  um  ar  de  espontaneidade  e  uma  sequência  de 
acontecimentos que era fluida demais para não ser ensaiada. 
No fim, não pude decidir qual das duas tradições era mais 
sofisticada,  apesar  das  diferenças  gritantes  entre  suas 
abordagens.

Minhas  divagações  foram  interrompidas  por  uma 
mudança no ritmo do batuque, que se tornou mais frenético. 
No  centro  da  roda,  Mãe  Xica  começou  a  tremer  e  se 
contorcer,  girando  em  êxtase  ao  som  dos  atabaques. 
Quando finalmente parou, seu aspecto estava transformado 
– com uma postura recurvada, movimentos sôfregos e um 
rosto azedo, ela aparentava idade ainda maior do que a que 
devia ter. Ela ficou de cócoras, recebeu um pequeno feixe 
de ervas que começou a mascar, e uma fila de pessoas se 
formou à sua frente.

Enquanto  a  mãe-de-santo  atendia  seus  fiéis  com 
uma fala empostada e lacônica, que soava como a de um 
pajé indígena, fazendo passes em resposta aos seus pleitos, 
outras  pessoas  vestidas  de  branco  entraram  pela  mesma 
porta que ela havia usado, já dançando furiosamente. Havia 
dois rapazes e duas moças – procurei prestar atenção nas 
feições  delas,  o  que  era  dificultado  pelo  seu  movimento 
errático, mas nenhuma delas tinha o rosto familiar que eu 
procurava.  Os  quatro  também  estremeceram 
assustadoramente,  assumindo  diferentes  aspectos  –  um 
preto  velho,  uma  mulher  exageradamente  vulgar,  um 
suposto boiadeiro que ficava girando um laço invisível,  e 
outro índio – e também começaram a atender às pessoas à 
sua volta.



Sem saber ao certo o que deveria estar fazendo ali, 
me  dirigi  ao  sujeito  que  se  comportava  como  um  preto 
velho.  A  líder  do  terreiro  provavelmente  teria  mais 
respostas, mas tinha uma fila considerável, e eu não sabia o 
quanto ela cooperaria enquanto estivesse na forma de um 
velho indígena.

“Pois  não,  fio,”  disse  ele,  com  um  cachimbo  de 
palha na boca. “Diz o que suncê qué que o véio atende, ah! 
Só se o véio puder fazer, aí faz sim!”

“Seguinte...”  Tive  que  segurar  o  riso.  Eu 
simplesmente  não  conseguia  deixar  de  ver  aquilo  como 
uma encenação, e bem engraçada. “Primeiro... você sabe da 
Jandira?”

Ele soltou uma risada aguda e chiada, como a de um 
ancião. “Isso o véio ajuda, ah, sim sinhô! Essa rapariga que 
suncê tá  percurando também tá  percurando suncê,  isso o 
véio  sabe.  Mas  cuidado!”  Ele  apontou  o  cachimbo  para 
mim.  “Arraivada  que  nem  onça,  ela  tá!  Ela  gosta  mas 
desgosta  de  suncê,  pruquê  tem agonia  de  malfazença  no 
coração, ah sim. Precisa ser rasteiro que nem cobra e ligeiro 
que nem gato, é o que vossuncê precisa com ela!”

Como assim, gosta de mim?, pensei, com um frio na 
barriga. “Mas onde ela tá agora? Ela, tipo, não trabalha aqui 
com vocês?”

“Trabáia, ah, isso ela trabáia que é uma beleza. Mas 
agora  o  trabáio  dela  é  outro.  Num  é  preto  véio  nem 
pombagira, é gente graúda, ah!”

“ATOTÔ!” O brado cortou o ar, em tom severo e 
imponente, silenciando o salão. Ele veio de uma figura que 
chegava pela porta dos fundos, coberta de palha da cabeça 
aos pés. Todos se viraram para ela (pois as pernas e braços 



eram  de  uma  jovem  mulher),  em  tom  de  reverência,  e 
começaram a saudá-la, inclusive os médiuns.

“Tatá Omulú!” disse Mãe Xica, ainda transfigurada 
em  indígena.  “Pajé  Trovoada  muito  feliz!  Orixá  forte, 
poderoso, desce pra terreiro! O que Tatá Omulú vem buscar 
aqui?”

“Obaluaiê  fala  através  de  seu  guardião,  pois  há 
grande necessidade,” respondeu. “Muita morte e sofrimento 
houve por aqui, e muito mais ainda está por vir. Sim, pois o 
espírito do mal que tanta dor causou não deixou a terra, e 
ainda ronda entre vocês como um leão.”

Os  presentes  irromperam  em  um  falatório 
desesperado, muitos deles olhando e apontando para mim. 
“ATOTÔ!”, disse mais uma vez a figura coberta de palha, e 
intuí que a palavra significava ‘silêncio’, o que foi atendido. 
“Escutem  Obaluaiê!”,  ela  comandou.  “Muita  gente  foi 
ceifada  aqui.  Gente  da luz  e  das  trevas.  Obaluaiê  leva  a 
todos sem distinção, e a todos chega a hora, mais cedo ou 
mais  tarde.  Mas  esses  que  passaram  dessa  vez  estão 
inquietos. Eles clamam e choram, pois não foram levados 
por doença, por fome ou idade. Não, não foi mordida de 
animal,  nem  queda  em  buraco,  nem  mesmo  arma  de 
malfeitor. Foi um espírito sombrio, esse cão alado, feito de 
trevas e maldade, que arrancou as almas de seus corpos, e 
por isso eles lamentam.”

Engoli  em seco.  A  Clavícula  Salomonis descreve 
Glasya-Labolas, o demônio que supostamente me possuiu, 
como um cachorro com asas. Os contornos que eu vi nas 
sombras do porão naquela noite terrível eram mal-definidos 
e inconstantes, mas lembravam muito essa descrição.  Será 
possível que eu ainda não me livrei dessa coisa? Ou que 



ela  está  à  solta? Não  conseguia  decidir  qual  das 
possibilidades era pior.

“O inimigo da luz não chegou a nós por si só, isso 
diz  Obaluaiê,”  ela  prosseguiu.  “Ele  foi  chamado  para  a 
terra,  da  mesma  maneira  que  vocês  da  religião  chamam 
seus guias, só que esse é das trevas. Chamado só por quem 
tem maldade no coração.” Os olhares voltaram-se para mim 
novamente.  “Não, não por ele,”  ela  disse,  respondendo à 
pergunta  óbvia,  ainda  que não dita.  “Aquele  que chegou 
aqui como um trovão e destruiu como o fogo não invocou 
esse espírito, mas foi somente o cavalo dele, por descuido e 
imprudência. Ele pensou que podia tratar com os mestres 
como se trata com um amigo... um erro que já levou muita 
gente sábia à ruína.”

“Hum...” Pigarreei, juntando as forças para encarar 
esse estranho ser  à  minha  frente.  A maior  parte  de mim 
gritava que isso era tudo um embuste, quase uma forma de 
psicose,  nada  que  devesse ser  levado a  sério...  mas  uma 
pequena  voz  lembrava  que  essa  pessoa  coberta  de  palha 
dizia coisas que ninguém fora do clube de xadrez poderia 
saber. “Com licença... Obaluaiê, é isso?”

“Fale, médium, e fale alto e claro, pois o assunto é 
seu,”  disse  a  entidade.  “Mas  não  faça  perguntas  fúteis. 
Pergunte apenas o que você realmente precisa saber.”

Médium,  eu?! –pensei,  incrédulo.  Esse  bicho 
realmente  não  me  conhece. Refleti  por  alguns  instantes, 
buscando a  pergunta  certa.  Eu realmente  precisava  saber 
como havia chegado ali, e o que diabos eu fiz de tão ruim...

   “Como que eu faço pra expulsar essa coisa daqui de vez?”
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