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“Saravá!”  A  mãe-de-santo  inclinou-se  para  trás 
violentamente,  em  um gesto  extático.  “Aruê  Exu!  Kobá 
Lariê!”

Os  médiuns  do  terreiro  giravam  ao  som  dos 
atabaques, enquanto Mãe Xica balançava um ramalhete de 
ervas  aromáticas  pelos  cantos  do  terreiro.  “Saravá, 
guardiães!” –continuava a bradar. “Mojubá Exu, venham a 
nós! Ogum iê, ajuda no trabalho espiritual! Oxalá meu pai!”

O terreiro estava livre da multidão de suplicantes. 
Na  meia-luz  das  velas,  havia  apenas  os  músicos,  os 
médiuns, a mãe-de-santo e a mulher coberta de palha (que, 
a essas alturas, eu já tinha certeza de que era Jandira). No 
centro  do  espaço  sagrado  estava  eu  –  um  físico,  com 
mestrado em gravidade quântica pela USP, ateu convicto, 
fã  de  Mythbusters  –  ajoelhado,  sem  camisa  e  descalço, 
besuntado de óleos  e  caldos  de ervas,  aguardando o que 
poderia vir daquela loucura toda, muito mais ansiosamente 
do que eu jamais admitiria até então.

Obaluaiê (bem, a pessoa que se identificava como 
tal) apenas observava, impassível, enquanto os médiuns se 
transformavam um após o outro, contorcendo seus corpos e 
rostos, adquirindo um aspecto um tanto quanto assustador. 
Quando os quatro se posicionaram ao meu redor, Mãe Xica 
postou-se à minha frente. “Agora é com você, meu filho”, 
disse, ofegante. “O bicho tá ligado a você, e é você que vai 
ter que chamar.”



“Então...” Olhei à minha volta, buscando algum tipo 
de apoio,  que não encontrei.  “Quer  dizer  que eu vou ter 
que... tipo, incorporar essa coisa?”

Ela gargalhou, com uma voz louca e grave. “Não, 
meu erê... isso você já fez outro dia, e deu o que fazer pra 
desgrudar!  Se  você  bolar  nesse  tal  cachorro  de  novo,  a 
gente vai descarregar mais uma vez, e vai voltar tudo do 
jeito que tava.”

“Mas então... o que é que eu tenho que fazer aqui?”

“Só chama,  meu filho,  que é  só você que ele  vai 
atender. Deixa o resto comigo.”

Fechei os olhos e respirei fundo. “Glasya-Labolas!” 
–gritei  para  o  alto.  “Eu  te  invoco,  em  nome  de 
Tetragrammaton,  Anaphaxeton  e  Primeumaton!  Eu  te 
conjuro,  ó  grande  Presidente,  por  todos  os  quatro  reis 
infernais e todas as suas legiões!”

A velha médium começou a tremer à minha frente. 
Comecei a traçar no chão, com o dedo, o selo do vigésimo-
quinto demônio de Salomão,  o qual tanto havia estudado 
nos últimos dias. “Eheie! Haioth!” Desta vez, eu sabia ao 
menos alguns dos nomes que o Clube de Xadrez gostava de 
invocar,  e  resolvi  utilizá-los.  “Methraton!  Reschith! 
Hagalgalim! Eu te convoco, Glasya-Labolas, em nome do 
Rei  Amaimon,  para  aparecer  à  minha  frente  neste 
momento,  em  uma  forma  agradável  e  falando  de  forma 
clara  e  compreensível,  sem fazer  mal  a  qualquer  pessoa 
neste local!”

“Olá, Renato,” disse a senhora à minha frente, em 
uma  voz  suave  mas  ainda  assim  ameaçadora,  que  de 
alguma forma  parecia  ser  a  mesma que  eu  ouvi  naquele 



porão sombrio. “Nos encontramos novamente. O que você 
deseja de mim desta vez?”

Senti as mãos de Jandira nos meus ombros, com um 
toque ao mesmo tempo suave e firme. “Não desejo nada,” 
respondi. “Só quero que você nos deixe em paz.”

Mãe Xica gargalhou, desta vez de forma muito mais 
controlada e maliciosa. “Ora, que é isso... Quem você acha 
que  está  enganando?  A  si  mesmo,  talvez?  Pois  eu  vejo 
claramente em seus olhos que você ainda tem muito a pedir. 
Estarei disposto a atender, claro. É só dizer.”

Olhei para trás. Por debaixo da palha, era impossível 
saber o que se passava na cabeça de Jandira – ou melhor, 
Obaluaiê – que permanecia em silêncio. Atotô, com certeza, 
pensei. Os quatro entes à minha volta também não pareciam 
dispostos a contribuir, além de ficar olhando para mim em 
uma pose sinistra.

Como que  lendo meus  pensamentos,  a  entidade  à 
minha frente abriu um sorriso largo. “Pode esquecer, meu 
caro. Eles não vão te ajudar. Eles não te compreendem... 
pode-se dizer  que são de outro mundo,  bem diferente  do 
seu. Por outro lado, eu posso atender muito bem a tudo o 
que você precisa.”

“O  filho  das  trevas  mente,”  Obaluaiê  finalmente 
falou.  “O  mundo  dele  não  está  mais  próximo  dos 
encarnados  que  o  dos  orixás.  Ele  não  faz  seus  trabalhos 
para atender à Lei, mas somente para atender a si mesmo.”

“Você não é nenhuma criança,” Glasya respondeu, 
ainda  se  dirigindo a  mim.  “Você tem seus  interesses,  eu 
tenho os meus... e eles também têm os deles. Ou você acha 
que  tudo  isso  aqui  é  só  por  puro  altruísmo?  Vamos  lá, 



Renato,  você  é  mais  inteligente  do  que  isso.  É  só  uma 
questão de ser claro quanto aos termos do acordo.”

“Falou  muito  bem,”  repliquei.  “Pôr  os  termos  às 
claras... coisa que você mesmo não fez. Cadê as letrinhas 
miúdas  dizendo  que  o  conhecimento  que  você  ia  me 
fornecer ia ficar inacessível? E quanto à perda de memória? 
E esse negócio  de  me possuir  e  vir  aqui  fazer  tudo isso 
que... aliás, o que exatamente você fez? Como que eu vim 
parar aqui naquele dia?”

“Eu  disse  que  o  conhecimento  estava  sujeito  às 
limitações  de  sua  mente  mortal...  mas  talvez  pudesse  ter 
colocado isso de forma mais explícita,  admito.  E o nosso 
pequeno passeio por essa comunidade foi apenas um risco 
que você assumiu ao me libertar. Creio que o sacerdote que 
me invocou avisou você a respeito disso.”

“O  círculo  não  pode  ser  quebrado!” As  últimas 
palavras  de  Orígenes  ecoavam  em  minha  mente.  “Mas 
você...” Olhei para Obaluaiê, buscando palavras. “Morreu 
gente aqui! Não foi isso?”

“Eles  não  te  disseram  quem  foi  que  morreu, 
disseram?”  A  mãe-de-santo  tocou  seu  queixo, 
pensativamente. “Não, só falaram de dor e sofrimento, mas 
não mencionaram que as pessoas que nós matamos eram 
criminosos  que  estavam  nos  abordando.  Creio  que  suas 
autoridades  terrenas  perdoariam  essa  transgressão... 
‘Legítima defesa’, não é esse o nome?”

“Obaluaiê falou, e fala novamente.” Era a entidade 
de voz empostada atrás de mim. “Alguns eram das trevas, 
alguns da luz. Alguns tinham maldade no coração, outros 
não. E todos foram levados antes de sua hora, contra a Lei. 
Nenhuma das ofensas se justifica.”



Levantei as mãos, interrompendo a discussão entre 
os dois supostos seres transcendentais. “Peraí, então quem 
morreu aqui foi bandido? Tavam me assaltando? Como que 
foi isso?”

“Exatamente!” A velha médium apontou para mim. 
“Assim  que  nós  chegamos  aqui,  três  meliantes  nos 
abordaram.  Nós  apenas  nos  defendemos.  Os  outros  dois 
foram... acidentes infelizes. Estávamos sendo perseguidos, 
caçados,  e  eles  apenas  estavam no lugar  errado,  na  hora 
errada.”

“ATOTÔ!”  A  voz  atrás  de  mim  ressoou  pelo 
terreiro, ligeiramente trêmula. “Mentiras! Injustiça! O cão 
dos infernos tenta se safar de crimes que não têm perdão! 
Não tem acidentes no trabalho dos seres evoluídos, e você 
sabe  muito  bem disso!”  A  jovem cravou  suas  mãos  em 
meus ombros, com força, tremendo. Dois dos médiuns que 
estavam em volta viraram-se em sua direção, e colocaram 
suas mãos sobre ela.

“Pois  é,  Renato,”  a  entidade  à  minha  frente 
prosseguiu. “Olhe ao seu redor. Eles só podem te oferecer 
isso...  limites,  prisões,  loucura  e  pobreza.  Eu,  por  outro 
lado, ofereço conhecimento e poder sem fim.”

“E quem disse que eu quero?” –rebati.  “Só quero 
que  essa doideira  toda acabe!  Quero que me  deixem em 
paz!”

“Renato, Renato... você pode até enganar esse povo 
ignorante, mas não a mim. Ainda há muito que você pode 
aprender. Para começar, você não quer saber como viemos 
parar instantaneamente aqui, a partir do porão?”



“Ah, vai me dizer que você me teletransportou pra 
cá?”  Tentei  dar  um  tom  de  desprezo,  mas  não  pude 
esconder a esperança em minha voz.

“Essa  é  apenas  uma  pequena  amostra  do  que 
podemos fazer juntos. Você terá outra assim que voltar para 
casa... que tal ter de volta a pessoa que você deseja?”

A imagem de Evelyn apareceu repentinamente em 
minha cabeça...  mas algo parecia  errado com isso. Havia 
algo de desagradável neste pensamento. Tentei me lembrar 
do rosto de Jandira, cada vez mais distante e turvo. “Ah, 
mas isso é o truque mais barato que tem...”

“Sai  daqui,  bicho  dos  infernos!”  A voz  detrás  de 
mim  de  repente  estava  mais  aguda,  desesperada...  mais 
humana. “Você só traz mentiras e dor! Por Xangô e Ogum, 
volta pro teu limbo!”

A  velha  começou  a  estremecer  novamente.  Os 
quatro  assistentes  a  acudiram,  segurando-a  no  chão 
enquanto faziam passes com as mãos; ao mesmo tempo, a 
música mudou para um tom mais profundo, mais  lento e 
grave.  Comecei  a  me  arrastar  para  trás,  me  afastando 
daquela  cena  assustadora.  Ao meu lado,  Jandira  avançou 
em direção a Mãe Xica, ainda coberta de palha, pegou o 
ramalhete de ervas do chão, e começou a balançá-lo sobre 
ela, com força. “Aruê Exu, leva esse espírito daqui!” Sua 
voz já não tinha qualquer traço da influência de Obaluaiê. 
“Seu Tiriri, carrega de volta esse malfeitor!”

Observei de longe o ritual.  Pensei em me juntar a 
ele, utilizando alguma coisa da  Clavícula Salomonis, mas 
decidi  que  pra  mim bastava  de  maluquice.  Eu  só  queria 
voltar pra casa, pra segurança da minha antiga vida.



A entidade que estava na mãe-de-santo resistiu por 
algum  tempo  –  talvez  alguns  minutos,  que  para  mim 
pareceram horas  –  até  que,  de  repente,  toda  a  atividade 
cessou. A música parou gradualmente, enquanto Mãe Xica 
levantou, esfregando suas juntas. “Iansã me ajude, que eu tô 
velha demais pra esse tipo de coisa!”

Enquanto  os  médiuns  voltavam  ao  seu  normal, 
Jandira tirou de uma vez a roupa de palha que a recobria, 
revelando uma roupa branca colada pelo suor em seu corpo 
sensual. Seu rosto, que eu via pela primeira vez de forma 
lúcida,  estava  contorcido  em  uma  expressão  de  raiva  e 
desgosto.  “Era  pra  você  ajudar!”  –disparou  em  minha 
direção. “Não adianta nada se você não contribuir!”

“Mas...  o  que  é  que  eu  podia  fazer?”  Comecei  a 
procurar minhas roupas; pela primeira vez desde o início do 
ritual,  eu  sentia  o  peso  de  minha  nudez.  “Vocês  é  que 
entendem do assunto! Vocês não tinham que me ajudar?”

Mãe Xica  balançou  a  cabeça,  cansada.  “Nem Pai 
Oxalá  pode ajudar quem não quer ajuda.  O elo que esse 
espírito tem contigo não vem de graça. Obaluaiê e os exus 
tavam aqui pra dar forças, mas quem tinha que dispensar 
esse bicho era você.”

“Não é assim que funciona...” Mas como é, então?, 
refleti. “Se esse troço foi invocado com um tipo de ritual, 
será que realmente dá pra expulsar com outro?” Quer dizer  
que a magia hermética é mais real que a umbanda? Não é  
tudo a mesma porcaria de superstição?

“É, quem sabe.” A voz da mãe-de-santo era triste. 
“Acho que você não tem mais o que fazer aqui.”

“Desculpa, eu não quis desmerecer a umbanda, mas 
é só que...”



“Você  ouviu  ela,”  Jandira  cortou.  “Ainda  tem 
ônibus  passando  na  Sapopemba.  Dedeco,  acompanha  o 
rapaz até o ponto.”

Terminei  de  me  vestir  em  silêncio,  enquanto  os 
outros juntavam os apetrechos do terreiro, levando-os para 
o cômodo dos fundos. Olhei para o selo de Glasya-Labolas 
no  chão,  e  o  apaguei  com  o  pé.  É  só  uma  figura, me 
assegurei...  mas,  ainda  assim,  pareceu  melhor  não deixar 
aquela coisa ali.

Quando estava chegando em casa, quase duas horas 
depois,  vi  uma  figura  familiar  encostada  na  parede  em 
frente  ao  meu  prédio.  Ao  me  aproximar,  vi  sem  muita 
surpresa  que  era  Evelyn.  Fui  tomado  por  uma  tremenda 
preguiça de lidar com ela – eu estava destruído de cansaço 
físico e  mental,  fedendo a  todo tipo de ervas cujo nome 
nem conhecia,  e a  memória  do desgaste  de nosso último 
encontro  era  vívida.  Eu simplesmente  não  me  sentia  em 
condições  de  passar  por  tudo  aquilo  novamente,  e  teria 
fugido dali se ela não tivesse me visto antes que eu pudesse 
decidir para onde iria.

“Renato?” O tom dela era muito mais suave que da 
última vez. “Cara, tudo bem com você?”

“Tudo.” Esfreguei o rosto. “Olha, numa boa, eu tô 
cansado  pra  caramba,  então  se  você  puder  ir  direto  ao 
assunto...”

“Só vim ver se tava tudo certo. É que, sei lá, me deu 
uma sensação ruim, um aperto no coração...”

“Ah, pára com isso. Não tô com cabeça pra esse tipo 
de enrolação. Tem alguma coisa que você queria?”



“Não, é sério! Eu sei que você não acredita nessas 
coisas,  mas  eu  senti  que  tinha  alguma  coisa  de  ruim 
acontecendo com você. Tipo, sei lá, um sexto sentido.”

“Mesmo  que  seja  isso,”  disse,  me  apoiando  na 
parede – pois não tinha a menor intenção de abrir a porta 
para ela – “você não tinha deixado de se importar?”

“Até  que  eu  tentei...”  Um  sorriso  amarelo  se 
desenhou em seu rosto.  “Mas não é  assim que funciona, 
né?”

O selo de Glasya-Labolas passou por minha cabeça 
em  um  breve  lampejo.  Não  tem  nada  a  ver, tentei  me 
convencer. Coincidência. Só pode ser.

“Escuta...”  Respirei  fundo, buscando uma maneira 
delicada de dizer  o que queria.  “Não sei  se era uma boa 
você ficar me procurando aqui. A gente tentou... bem, você 
sabe, se entender. E não deu certo.”

“Eu sei,  claro! Não tô tentando apagar o passado, 
voltar atrás, nem nada.” Ela abaixou o olhar. “É só que... 
bem,  eu  andei  pensando sobre  a  última  vez  que  a  gente 
conversou. E a impressão que eu fiquei é que, seja lá o que 
for que você tá passando, deve ser muito difícil. Você não 
mereceu tudo aquilo que eu falei.”

Senti um arrepio. Isso realmente não soava como a 
Evelyn  que eu  conhecia.  “Ah,  nem é pra  tanto.  Você  já 
pegou muito mais pesado que isso no passado...” Encolhi os 
ombros.

“Exatamente!  De repente  é  tudo um problema de 
falta  de  compreensão.  Sabe,  um  pouco  de  paciência  da 
minha parte. Agora, mais do que nunca, você precisa de um 
ombro amigo, e eu chego dando patada...” Ela pôs a mão 



suavemente em meu braço. “Só quero que você saiba que 
eu tô aqui pra te ajudar.”

“Não,  nem  esquenta...”  Algo  me  dizia  que  eu 
deveria recusar aquele toque, mandá-la embora, mas o pior 
de tudo era que ela tinha razão. “Eu só preciso descansar 
um pouco que tá tudo beleza.”

“Tem  certeza?”  Ela  tirou  um  pequeno  pacote  da 
bolsa. “Eu trouxe aquele chá de jasmim que você adora...”

Nesse  momento,  todas  as  lembranças  de  nossos 
momentos de felicidade vieram à tona, e não resisti. Tentei 
esconder as lágrimas dos olhos enquanto abria a porta do 
hall de entrada. “Bem... acho que uma xícara de chá não faz 
mal a ninguém, faz?”

Ela  me  acompanhou  para  dentro  sem dizer  nada, 
apenas sorrindo. Tentei me convencer de que estava tudo 
bem, que o gesto dela era totalmente compreensível, e que 
minha  decisão  de  aceitá-lo  era  perfeitamente  inocente... 
mas,  no  fundo,  eu  sabia  que  aquilo  não  aconteceu  por 
acaso. Era um favor que eu recebia... cujo preço, mais cedo 
ou mais tarde, eu teria que pagar.
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