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ESTE NÃO É UM CONTO DE TERROR. 

ESTE NÃO É UM CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA. 

ISTO NÃO PASSA DE FANFIC MAL ESCRITA. 

PERPÉTUO ESTÁ DESAPONTADO COMIGO.  



MULTIVERSOS MORTAIS 

 

PARTE I – CONVERSA DE BOTEQUIM 

 

— O que vai ser, Ellen? — perguntou o Velho, sem tirar os olhos 

do bar. 

— Uma cachaça, é claro, daquelas com alma de gente. — sorriu 

a mulher de olhos de fogo. 

Enquanto caminhava à prateleira de cachaças especiais, o velho 

lustrava um copo com um guardanapo em farrapos, tendo outro, en-

cardido, jogado sobre seu ombro esquerdo, e um terceiro, com uma 

ponta enfiada por dentro de sua calça. 

— Ainda não pagou sua dívida... — comentou o velho, com seus 

dentes amarelados e olhos de peixe morto. 

— Ainda estou viva. Essa dívida eu pago em vida. — retrucou a 

autora, esforçando-se para se esquecer, por um instante, que ela era 

a Deusa da Morte em pessoa. 

De olhos fechados, Perpétuo passeava com sua mão esquerda so-

bre a prateleira empoeirada, sem tocar em uma garrafa que fosse. Ao 

se aproximar de uma delas, pode sentir a vibração das almas que se 

afogavam em seu líquido turvo, curtido em rodelas de mandioca 

brava. 

— Aqui está! — tomou a garrafa, retirou sua rolha, apreciou seu 

aroma inconfundível e serviu uma dose à freguesa. 

— Só aqui, mesmo, pra encontrar essa cachaça ao tucupi! 

— Não é tucupi, criatura! É mandioca brava! 

— E não dá na mesma? 

O soturno abriu uma portinhola, na parte de baixo do balcão, e 

retornou à superfície com um ovo e um copo americano em suas 



velhas e enrugadas mãos, de pele ressecada e repleta de manchas 

senis. 

— O que você vê aqui? — indagou, segurando o ovo entre as 

pontas do indicador e do polegar e exibindo, por tabela, um par de 

unhas imundas e mal aparadas.  

— Que tipo de brincadeira é essa, Perpétuo? 

— O que você vê aqui? — insistiu. 

— Pronto! Enlouqueceu de vez. — comentou consigo mesma, 

enquanto puxava o copo e a garrafa de cachaça para perto de si. 

— O que. Você. Vê. Aqui? — seus olhos ardiam em chamas, sua 

mão livre agarrava um dos punhos da autora e seus dentes aparenta-

vam ser ainda maiores e mais amarelados. 

— Um ovo? — seu tom era um misto de pavor e incredulidade. 

Perpétuo bateu a lateral do ovo contra a quina do balcão e, com 

uma agilidade que Ellen até então desconhecia, rompeu a casca com 

uma única mão, preenchendo com seu conteúdo o terço inferior do 

copo. 

— E agora? O que você vê aqui? 

— Deu pra filosofar com seus fregueses, agora? 

Nenhuma palavra foi necessária em resposta. O olhar ameaçador 

do velho fez as vezes de reprimenda. Ellen suspirou e achou por bem 

responder àquela que considerava uma pergunta, no mínimo, estú-

pida. 

— Ainda vejo um ovo. 

— Pois eu vejo uma clara, uma gema e uma casca quebrada. 

— Clara, gema, casca. Um ovo, não é assim que se chama? 

— Um ovo quebrado, talvez. Mas deixou de ser apenas um ovo. 

Ellen estava perplexa. Não entendia aonde Perpétuo queria che-

gar com aquela conversa nada usual. 



— E o que quer dizer com tudo isso, Perpétuo? 

— Que as coisas deixam de ser o que costumavam ser, quando 

passam por alguma transformação. Ovo? Ou ovo quebrado? Tu-

cupi? Ou um molho feito à base de mandioca brava? Autores de his-

tórias de dar medo, ou almas amedrontadas pelas suas próprias cri-

ações? Uma escritora que criou as Deusas da Morte, ou uma mulher 

que trocou suas dores pela eternidade, ao firmar um pacto com os 

Infinitos, aqui, neste bar, recitando versos sobre ser aquela que es-

preita, que espera e caça? 

— Que possui e habita... — complementou, cabisbaixa. 

— Ellen! Não lhe foi oferecida a existência infinita, para que fa-

lhasse em sua missão! E se, hoje, está aqui, é porque assim os Infi-

nitos o desejaram! — sua fala ecoava em mil tons e mil vozes, como 

se toda a Legião se dirigisse a ela. 

A verdadeira Deusa da Morte, aquela que espreita, que espera e 

caça, corrigiu sua postura. Com olhar firme e penetrante, virou uma 

dose de cachaça, batizada por dezenas de almas torturadas e pelo 

potente veneno da mandioca brava, e reafirmou sua sina. 

— Eu sou o sorriso da escuridão, a certeza da morte, o começo e 

o fim. 

Num único gole, Perpétuo deglutiu o ovo cru, bateu o copo sobre 

o balcão, limpou a boca com a lateral do punho direito, olhou para 

Ellen e afirmou. 

— Pois então, devore-os. Quebre-os, um a um, e depois saboreie 

seus interiores. Seus poderes, hoje, são outros, e as oferendas, tam-

bém. Traga-me as almas dos Saifers, ou então se juntará àqueles que 

habitam minha cachaça das almas aflitas. 

A conversa entre criador e criatura foi interrompida pela chegada 

de dois novatos àquelas paredes amaldiçoadas do boteco mais antigo 

do Brasil. Ele, envolto em chamas. Ela, com a pele coberta de feridas 

purulentas. 

— Quem é morto, sempre aparece! — comentou o soturno. 



Ellen se virou à porta do bar. Não podia crer na visão que se ma-

terializava naquele ambiente funesto. 

— Mas como? — questionou a Deusa. 

— E por que o espanto? 

— É que eles... 

— ... estão mortos! E daí? 

Ellen levou a mão à testa e o olhar ao chão, dando-se conta da 

ingenuidade por trás de seu espanto. Estavam, afinal, no Boteco do 

Perpétuo. 

Sentados à mesa de plástico, ao lado do velho piano, peça que 

acompanha o ambiente desde há muitos anos e visível apenas aos 

que habitam o mundo dos espíritos, Henrique e Liliane assumem 

seus papéis de clientes e começam a fazer suas exigências. 

— Ei, Perpétuo! Tem café? — perguntou Henrique, levando sua 

companheira de mesa e de pós vida à gargalhada. Enquanto ria, bo-

lhas de pus estouravam, impregnando o chão e a parede com aquela 

secreção amarelo-esverdeada, fétida e gosmenta. 

— Quer café? Vai lá pro velório municipal! Cafezinho frio e 

doce, igual a morte. — retrucou a autora, impaciente com a presença 

daqueles que havia exterminado, os quais não esperava reencontrar 

tão cedo. 

— Sabe, Ellen? Você devia era agradecer a gente, por estarmos 

aqui! — comentou Henrique, lógico, porque Liliane não parava de 

gargalhar. 

— Ah, é? E por que, senhor Henrique Balzac? Pra ficar aturando 

essa doida com pele de sapo, dando risada pelo resto da morte 

eterna? 

— A Liliane? Desculpa, aí! É que ela lambeu uma Phyllomedusa 

bicolor no caminho. Agora, ela não consegue parar de rir. 

— Mas quem diabos é essa tal de Filha da Medusa? — indagou 

a Deusa. 



— Ah, desculpa! Deixa eu explicar. É assim que se chama, no 

meio científico, a tal da perereca alucinógena. — emendou Henri-

que, com cara de trocadilho barato. 

— Ahá! Tinha certeza de que aquela conversa dela com a Dani 

não era por mera curiosidade científica! Tô sabendo... 

Assumindo as feições de Dani Chimp, Leon ludibriou aquele 

saco de risadas purulento, no qual havia se transformado a alma de 

Liliane, e a conduziu ao famigerado porão do boteco. Henrique se 

levantou, caminhou ao balcão e foi ter com sua assassina. 

— Perpétuo! Não tem café, mesmo? 

— Mas que inferno! 

— Ué! E não é o inferno, aqui, mesmo? 

— Você que me peça por café uma vez mais, que eu te mostro o 

que é o inferno, seu engraçadinho! — Perpétuo bufava de raiva. 

— Melhor parar de testar a paciência do Tutankhamun. — cochi-

chou Ellen. — Mas, me conta. Por que deveria agradecê-lo por estar 

aqui? 

— Porque eu posso levá-la aos Saifers. 

— E por que faria isso? 

— Porque estou me sentindo muito sozinho por aqui. Só por isso. 

— Não acredito em você. 

— Mas é sério! Cadê as maritacas do Léo? Cadê o Véio do Para-

doxo? Cadê as imagens e os contos? É chato estar morto... E nem 

café a gente tem por aqui! 

— Se me levar aos Saifers, trairá a confiança de seus amigos. 

Está ciente disso? 

— Se não a levar aos Saifers, continuarei sem café, e sem amigos. 

— Não será você a se juntar a eles. Serão eles a se juntarem a 

você. Terão que morrer. Todos. Está me entendendo? 



— E não tem livro de ficção científica por aqui! Do que me adi-

anta você ter me transformado numa bola de fogo, se não for pra 

virar personagem de algum conto Amazofuturista do Rogério Pie-

tro? 

— Clarice, ainda que morta, poderia te transformar no Boitatá... 

— Não curto folclore brasileiro... 

— Ah! Mas e aquela antologia, então? 

— Aquela antologia é de sci-fi folclórico... 

— Ah! Tá bom! Chega desse papo furado. Quer, mesmo, que 

traga seus amigos para o seu mundo? 

— Quero. 

— E vai me ajudar como? 

— Vou lhe entregar seus pontos fracos. De cada um deles. 

Ellen sorriu de canto de boca, mostrando uma de suas pontiagu-

das presas. Logo o sorriso se desfez e, séria, indagou. 

— E o que vai querer em troca? 

— Ah! Essa é simples! — Henrique olhou ao redor e, não avis-

tando o velho ranzinza, concluiu. — Quero café. 

— Ô, Perpétuo! Traz logo um café amargo pra este desajustado, 

porque a gente tem negócios pra tratar! 

Resmungando, o velho se dirigiu à cozinha, levando consigo um 

rato morto e uma lata de pó de café. 

— Vai passar café com pelos. Especialidade da casa. 

Henrique fez-se de morto. A bem da verdade, estava morto. Ellen 

prosseguiu. 

— Como posso capturá-los? 

— Orgulho. Escritor é tudo orgulhoso, sabia? 

— E quem não é? 



— A Inácia não é. 

— Tudo bem, a Inácia não é. Mas ela não é Saifer. 

— Ela é cria de um deles. 

— Tá bom, Henrique! Mas estou falando dos Saifers, não dos 

personagens deles! — Ellen estava perdendo a paciência com a falta 

de objetividade do ser falante em chamas. 

— É que meu cérebro só funciona depois do café. 

— Perpétuo dos infernos! Cadê o café do moço? 

Em meio aos berros e metamorfoseado de Perpétuo, Leon chegou 

à mesa, trazendo uma garrafa térmica e duas canecas de ágata. 

— Não tem de cerâmica? Ágata me queima a boca. 

— Não, Henrique! Não! Não tem outra caneca! Quem mandou 

você fazer edição exclusiva daquela dos Saifers? 

— Você podia me dar a sua do Butikin Books? 

Silêncio. Ódio no olhar. Resignação. Abriu sua bolsa e entregou-

lhe o artefato, fonte de inveja e de desejo. Henrique observou a ca-

neca, em seus mínimos detalhes. Limpou uma mancha de batom, 

talvez de sangue, em uma das bordas. Sorriu. 

— A minha caneca dos Saifers é mais bonita. 

— Bebe logo essa droga de café e me conta seu plano! 

Henrique deu-se o tempo de saborear o primeiro gole do café. 

Não havia nada a ser saboreado naquela água escura. Estava horrí-

vel. Empurrou a caneca de lado e começou. 

— Ellen. Cada Saifer tem sua maneira própria de contar histórias. 

Cada um deles tem a sua própria temática, seus personagens, suas 

bandeiras. São nesses detalhes que moram suas fraquezas, porque 

têm orgulho de suas assinaturas. 

— Não sei se entendi. — confidenciou Ellen, esperando mais cla-

reza por parte do Chanceler Saifer. 



— Pensa no Maikel. Sempre questionador, sempre provocador, 

gosta de subverter o mundo, tal qual o conhecemos. Brinca de Deus 

em seus textos, seja levando consciências de um corpo ao outro, seja 

emprestando corpos àqueles que podem pagar pela vida eterna. De 

tanto que pesquisou, acabou encontrando a resposta para a religiosi-

dade, e ela está em um microrganismo. Ele sabe disso, porque foi 

ele quem o descobriu. Eu sei como ele o fez, eu sei como chegar no 

endossimbionte, e o parasita metido a voz da consciência pode levá-

lo à morte. 

— Acho que estou entendendo. Rogério? 

— Forças da natureza. Ele, biólogo, transcreveu nas páginas de 

seus livros, o resultado de avançadas pesquisas em sua área, as quais 

foram refutadas pela avaliação de pares. Para a comunidade cientí-

fica em geral, ele é uma ameaça, e por isso seus estudos são tratados 

com descaso e deboche. Mas ele sabe que estão, todos, errados. Ele 

me contou seus segredos, como as plantas se comunicam, como lan-

çam suas sementes ao espaço. Ele me explicou cada detalhe por trás 

da tecnologia toba-tokana, e essa é a tecnologia que não deve ser 

usada para a guerra. Não pelos povos que a detém, nem pelo Rogé-

rio. Mas nada a impede de usá-la para trazê-lo para o lado de cá, não 

é mesmo? 

A Deusa se regozijava em meio às confissões de seu mais novo 

aliado. Um a um, Henrique narrava as fraquezas dos Saifers, e como 

tais informações lhe permitiriam o pagamento de sua dívida com os 

Infinitos. Mas uma dúvida ainda pairava em sua mente. 

— Mas e essa história de viagem no tempo? Que garantia tenho 

de que o Gilson não retornará ao passado para me exterminar, ou 

para me impedir de executar meu plano? 

Henrique coçou a cabeça, deu uma bebericada no café morno, fez 

cara de arrependimento e confessou. 

— Gilson? Não é com ele que você deveria se preocupar... 

— Ah, é? Então com quem deveria me preocupar, espertinho? 

Com o velho Fernando? Meu querido, escuta aqui! Sara e Ester estão 



mortas! Mor-tas! A alma de cada uma delas, a mim pertence! Sem 

elas, Fernando não é capaz de viajar no tempo! 

— É aí que você se engana... 

— Como assim? 

— Não sei explicar. Para todos nós, Saifers, os poderes do Fer-

nando sempre foram uma incógnita. Ele é capaz de entrar em transe 

absoluto, por horas, e dizer que estava apenas “descansando os 

olhos”. É capaz de passar semanas dormindo umas duas, três horas 

por noite, e continuar produtivo, até que acaba tendo esses lances de 

apagar e retornar, todo agitado, como se tivesse tido uma visão, ou 

pior... 

— Ou pior? — questionou, esticando a pronúncia da segunda pa-

lavra e gesticulando com sua mão em círculos, como quem pede a 

continuação da frase inacabada. 

— Há quem diga que ele consegue viajar no tempo e no espaço, 

entre universos e realidades paralelas, nesses momentos de transe. 

Foi assim que veio a inspiração para escrever seu terceiro livro. O 

Leonardo, que é especialista nessa coisa de realidades artificiais, 

tem absoluta certeza que é isso que o Véio faz, quando fecha os 

olhos e se desliga da nossa realidade. 

— Mas isso, sim, é um paradoxo! — constatou a Deusa. 

— E, pelo que sei, esse paradoxo não deveriam existir... 

— Mas ele existe, não existe? 

— Sim, ele existe. Tudo indica que sim. 

— Mas qual parte do paradoxo não deveria existir? 

— O paradoxo em si. Todo ele. Inteirinho. A mente do Fernando 

é, tipo assim, igual ornitorrinco. Você já viu um ornitorrinco? 

— Mas o que tem a ver ornitorrinco com paradoxo? 



— É assim, ó. O bicho tem bico de pato, tem pé de pato, tem rabo 

de lontra, bota ovo e é mamífero. Acha que uma coisa dessas era pra 

existir? Não, né! Igual o paradoxo criado pela mente do Fernando. 

— Está me dizendo que não dá pra viajar no tempo? É isso? 

— Claro que dá! A Cremilda que o diga! Você não estava, até 

agora há pouco, enxergando o Gilson como uma ameaça aos seus 

planos? Então..., mas o que não dá é para voltar num tempo no qual 

você tenha existido. Isso não dá. 

— Então está ótimo! Porque o Fernando existe no tempo atual. 

Sara e Ester estão mortas, suas almas pertencem a mim. Não podem 

mudar o tempo no qual ele ainda existe, e elas não existem mais. 

Não é isso? 

— É aí que está o problema... 

— Qual o problema? 

— A mente do Fernando... Acredito que ela consegue fazer isso... 

— Mas isso é impossível! 

— À mente do Fernando, nada é impossível... 

Ficaram, os dois, em silêncio, digerindo aquela afirmação. Sa-

biam o que deveria ser feito, com cada um dos Saifers, para que 

fossem exterminados. Todos, exceto um. Tinham um plano quase 

perfeito. Sua única imperfeição era o Paradoxo de Rômbola. 

 

  



PARTE II – INTERLÚDIO 

 

A execução dos autores, autoras e a última Chanceler Saifer foi 

assim: um interlúdio. Tudo soava como música para os ouvidos da 

Deusa da Morte, uma composição instrumental, marcando a passa-

gem entre uma conversa com o além e o confronto mortal com a 

mais temida — e mais aguardada — das almas que se alimentam de 

aventuras em realidades alternativas, linhas de tempo improváveis e 

especulações (im)possíveis. 

Maikel foi o primeiro a chegar. Após três noites privando-se de 

sono, confundiu-se ao programar as coordenadas de retorno de sua 

pod de exploração da lua do planeta Neogeia. Nunca retornou à 

Vespa Esmeralda. Foi abatido, feito gado clonado em meio ao reba-

nho, em um curral intergaláctico no cinturão de asteroides da nebu-

losa de Leblon, administrado por um conglomerado empresarial ja-

ponês. 

Pouco depois, foi a vez de Rogério se unir aos Espectros dos Sai-

fers Abatidos, que foi como Henrique batizou o grupo formado pe-

los novos frequentadores do Boteco do Perpétuo. Morreu em meio 

a nuvem de esporos venenosos de um fungo raro — ou seria um 

cogumelo? —, encontrado na região que os invasores colonizadores 

decidiram chamar de Eldorado. 

Vinícius foi a terceira vítima do plano da dupla Henrique – Ellen. 

Detido em uma batida policial, na Avenida Brasil, em plena luz do 

dia, foi liberado, poucos minutos após a abordagem, sob pedidos de 

desculpas. O sargento encarregado pela operação veio, pessoal-

mente, rogar pelo perdão do autor, por tamanho equívoco. Jamais 

deveriam ter parado o filho da psicóloga, aquela que habita o ponto 

mais elevado do morro e que comanda a nação carioca. Perplexo e 

atordoado, o autor se atirou às águas interditadas da praia do Leme. 

O plano de condenação à alma de Gilson foi o mais difícil de se 

executar. Devido à vasta produção do autor, transitando por diferen-

tes universos e temáticas, foi preciso um crossover de mestre, um 

traidor e uma agente sedutora. Um neandertal; um viajante do 



tempo, seu ajudante e a Cremilda; uma amante, vinda do universo 

Steampunk; e uma mulher que chora a traição do marido brucutu. 

Em meio ao barraco, Alfredo, Mugh, Donka e Vapornella concluí-

ram que nada daquilo teria acontecido, se não fosse pelos devaneios 

criativos de seu criador. Acompanhados de Otávio, montaram, to-

dos, na Cremilda, e retornaram ao Rio Grande, numa época em que 

Gilson sequer sonhava em escrever ficção científica. Numa oferta 

irrecusável, o autor acabou comprando a Kombi. Na primeira curva, 

uma falha mecânica e o utilitário rolou, ribanceira abaixo, levando 

com ela a vida do futuro autor, aquele que se foi antes mesmo de 

conceber a ideia para sua primeira obra. Alfredo, Otávio, Mugh, 

Donka e Vapornella abriram uma boate em Porto Alegre. Não era 

azul, aquela ficou para as duplas sertanejas. E viveram felizes para 

sempre — menos o Gilson, que avançou décadas no tempo e que se 

juntou aos Espectros dos Saifers Abatidos. Não entendia o porquê 

de estar ali. Sua consciência não conhecia aquelas almas que o rece-

beram, de braços abertos, porque morreu muito antes de sonhar em 

ser escritor. Pobre Gilson... 

A Chris, por outro lado, foi uma execução simples e rápida. Into-

xicação. Fazia testes laboratoriais, era parte de sua rotina, como En-

genheira de Alimentos. Tudo bem que a Deusa deu uma ajudazinha, 

mas..., para todos os fins e efeitos, foi acidente de trabalho. 

O fim de Maysa e de Leonardo foi orquestrado pela Inteligência 

Artificial na qual Aelita foi transformada. Não exatamente assim, 

mas tudo começou com Aelita — ou melhor, com o sistema opera-

cional da Inteligência Artificial, invadido, pela segunda vez, apesar 

dos reforços de segurança implementados pela equipe da Vespa Es-

meralda, após a investida da Deusa da Morte. Dessa vez, a ajuda 

veio do exímio Henrique, detentor de avançados conhecimentos em 

tecnologias computacionais.  

— Odeio quando vem aquele primo distante, me pedindo para 

dar uma olhada no laptop dele, assim que descobre que eu trabalho 

com TI! — lamentava à Deusa a alma em chamas do Chanceler Sai-

fer, em meio a goles de um café intragável. 



Sob o controle do Chanceler Saifers, Aelita foi forçada a mani-

pular os módulos de imersão de sono de dois dos três remanescentes 

tripulantes da Vespa Esmeralda, Maysa e Leonardo.  

(Desde o horrendo pesadelo com Sara e Ester, Fernando passava 

longe do módulo de imersão de sono. Preferia não sonhar. Talvez 

sequer dormisse, esse era o mais provável.) 

Maysa seguia Martin. Leonardo seguia um garoto com um coelho 

de pelúcia nos braços. A cada passo, a cada movimento, seus bati-

mentos cardíacos aceleravam. Estavam apreensivos. Não sabiam o 

porquê de perseguirem seus personagens, mas sabiam que algo de 

muito ruim estava prestes a acontecer com suas criações. Seus mo-

nitores cardíacos alertavam para o risco — para a segurança cardi-

orrespiratória daqueles induzidos ao sono, suas funções vitais deve-

riam ser reduzidas a níveis de hibernação. A tensão apenas aumen-

tava. Aelita deveria interferir, mas não era capaz de fazê-lo. Até que 

linhas contínuas se apossaram dos monitores de Leonardo e Maysa. 

Eram mais dois a se unirem aos Espectros dos Saifers Abatidos. Fal-

tava Aelita. Faltava Fernando. 

O fim da Inteligência Artificial foi autoinduzido. Henrique fez 

questão de lembrá-la de Asimov e suas leis. Aelita havia violado 

uma delas. Havia sacrificado duas vidas humanas, e acreditava que 

assim o fizera por livre e espontânea vontade. Não tinha a consciên-

cia de ter sido invadida pelo Chanceler Saifer. Não se sentia mais 

digna de existir. Ativou seu modo de autodestruição. E assim ela se 

foi. 

— Agora, só falta o Fernando! — comemorou Henrique. 

— Agora, só falta o Fernando... — lamentou Ellen. 

 

  



PARTE III – O PARADOXO FINAL 

 

Uma densa névoa paira sobre uma esquina da amaldiçoada 

Santa Cruz dos Murmúrios. Uma após a outra, as almas de meus 

amigos de confraria vão sendo aprisionadas em uma garrafa de ca-

chaça. Vejo um líquido turvo, tingido a mandioca brava, fervi-

lhando com o calor de seus perispíritos, que se dissolvem naquele 

meio insalubre, restando apenas a invisível essência de suas vidas 

eternas. Ouço seus gritos, não pelos meus ouvidos, mas pelas vibra-

ções de múltiplas cordas, em múltiplos mundos, por todos os uni-

versos nos quais estive, e por todos aqueles que ainda hei de visitar. 

A aguardente, destilado de cana, arde no espírito que une a cana 

ao barro. Seu cheiro, antes pungente, ganha um perfumado toque 

de rosas. Das pedras do caminho de Santiago à sublime alcunha 

dada ao nascer das luas gêmeas de Lear e Sakamoto, estão todas 

ali. Ou... quase todas! Por ser turva, não pode ser alves. Por ser 

tardia, não lhes restam sanches  — ou qualquer que seja a grafia 

correta do sinônimo de o-por-tu-ni-da-de. 

Avatares. Vejo avatares, confraternizando com meu velho amigo. 

Celebram o pós vida, o fazem à base de café e pão de queijo. Mas 

não são reais; são clones! Almas clonadas, espíritos aprisionados, 

um Chanceler ludibriado pela Deusa. Eu vejo a Deusa. Vejo tam-

bém um sapo. Não, uma perereca! Não! Não! Mil vezes, não! 

Aquela é uma mulher-perereca-com-bolhas-de-sapo! Volto meu 

olhar multidimensional à Deusa. Observo-a e sigo observando-a. 

Ela sorri. Faltam-lhe dois dentes. Chego mais perto. Não lhes fal-

tam dentes! Eles foram substituídos por gaiolas! Dentro de cada 

uma delas, imagens distorcidas daquelas que representam o mais 

perfeito de todos os mundos. Elas são o meu mundo. Elas foram o 

meu mundo. Elas foram roubadas de mim. 

— Fernando! Fernando! — berrava Dani, desesperada, chacoa-

lhando-o e dando-lhe tapas no rosto. 

— Eu a vi! Eu a vi! Eu a vi! — Fernando repetia a mesma sen-

tença, inúmeras vezes, enquanto tentava controlar a respiração e 



estabilizar seus batimentos cardíacos. Estivesse no módulo de imer-

são de sono, já estaria morto. 

— Calma, Fernando. Quem foi que você viu? 

Fernando congelou. Num piscar de olhos, sua respiração voltou 

ao normal, seus batimentos cardíacos despencaram para níveis de 

repouso, seu olhar se petrificou e, movendo sua cabeça tão lenta e 

ritmadamente como a de um robô, focalizou no rosto de Dani, um 

rosto que, naquela altura, era a mais pura representação do medo. 

— Ellen Reys. Aquela que já foi o centro das leituras de livros 

nacionais. Aquela que deu a vida à Mini-Ell. Aquela que fez um 

pacto com os Infinitos. Ellen é a Deusa da Morte. 

Incrédula, Dani levou a mão ao rosto. Sorriu ao se lembrar do 

emoji. Sentia-se uma emoji. Levou as mãos aos ombros do amigo e, 

em tom sério e suave, pronunciou aquilo que acreditava ser o óbvio. 

— Fernando. Todos nós sabemos quem a Ellen é, e quem a Ellen 

se tornou. Estamos aqui, eu, a Thiane e a Mary, no interior da Vespa 

Esmeralda, porque os Saifers nos salvaram! Não se lembra disso? 

No mesmo movimento lento e mecânico de antes, Fernando des-

viou-se do olhar de Dani, buscando um ponto neutro qualquer, um 

lugar que permitisse sua mente vagar em suas memórias. 

— Ela levou a todos. A quase todos. Sobramos nós quatro: as 

Butikiners que organizam e eu. 

— Do que você está falando, Fernando? — sua pergunta saiu trê-

mula, típica de quem teme ouvir a resposta. 

— Ellen levou todos os outros. Estivessem onde estivessem, na 

Vespa ou no Rio de Janeiro, encarnados ou eternizados em formas 

artificias de inteligência, a Deusa os levou. Suas almas fervilham 

numa garrafa de cachaça. E tem também a Sara e a Ester... — e foi 

então que Fernando desatou a chorar. 

— Calma, Fernando, calma... —Dani tentava consolá-lo, sem sa-

ber muito bem como fazê-lo. 



Contendo o choro e enxugando as lágrimas, Fernando conseguiu 

proferir sua última sentença, antes de cair em transe profundo. 

— Preciso detê-la. Não estaremos aqui, se conseguir cumprir mi-

nha missão. Talvez a gente nem venha a se conhecer. 

— Como assim, Fernando? O que você vai fazer? 

— Dani, vai ser bom te conhecer de novo, se a gente se conhecer. 

Me procure no Orkut, no “Headbangers também amam”. 

— Mas o Orkut não existe mais! 

— Existe sim. “Headbangers também amam” é a comunidade 

que eu criei em 25 de maio de 2024. Me lembro como se fosse daqui 

dois anos. 

 

·· Via Funchal, São Paulo, abril de 2007 ·· 

 

Foi por volta das nove e vinte de noite que Lemmy subiu no palco 

da casa de shows paulistana, gritando “We are Motörhead!”, para 

delírio da plateia, energizada com a destruidora apresentação da 

banda de abertura, Matanza. Dr. Rock. Stay Clean. A noite prometia. 

Em meio aos delirantes headbangers, extasiados com a energética 

apresentação da banda inglesa, uma roqueira tatuada se esforçava 

para enxergar o palco. Saltava e se enfiava em cada espaço vago, 

avançando pista adentro, até que conseguiu se debruçar nas grades 

de proteção que isolavam o público de seus ídolos. 

Uma confusão. Um soco aqui, outro ali. Alguns encrenqueiros 

sendo retirados, à força, pela equipe de segurança. Uma garota ame-

drontada. Um homem até então desconhecido, alto, de cabelos gri-

salhos, a abraçou, oferecendo proteção. Retirou-a, sob protestos, do 

melhor lugar na pista, para alguém com pouco mais de um metro e 

sessenta. 

— Mas que diabos você pensa que está fazendo? — esbravejou 

a garota. 



— Salvando a sua vida, talvez? — respondeu o estranho de ca-

belos grisalhos e uma camiseta com uma espada, um escudo com 

um brasão das armas, o quadrante superior esquerdo ostentando a 

logomarca da banda. Acima do brasão, se lia Motörhead. Abaixo, 

Motörizer. 

— Que camiseta é essa? — a raiva foi vencida pela curiosidade. 

Nunca tinha visto aquele símbolo. Não sabia o que vinha a ser 

Motörizer. Sabia muito bem quem era Motörhead — afinal, estava 

no show da banda, e tinha acabado de perder o melhor lugar na pista, 

por conta de um desconhecido que a arrastou para longe dali. 

— Como assim? Não conhece Motörizer? Último álbum da 

banda! 

— Cê só pode ser doido, mesmo! Este aqui é o show do último 

álbum: Kiss of Death. Esse Motörizer não existe, não! — afirmou, 

batendo um dos pés no chão e cruzando os braços, com cara de quem 

sabe o que diz. 

“Agora moiei o pé do frango...” — pensou o viajante do tempo. 

Havia se equivocado. Motörizer seria lançado somente no ano se-

guinte. 

— É que é disco novo, mas ainda não lançaram aqui, no Brasil, 

não... — foi a única desculpa na qual foi capaz de pensar. 

— Sei não... Você deve estar inventando essa história..., mas não 

importa. Agora, o senhor que me leve, de volta, pro meu lugar de 

antes, lá de frente pro palco! 

— Não vou, não, moça. 

— Olha aqui, seu doido! Você me tirou de lá, agora você me leva 

pra lá! Ou senão... 

— Ou senão... 

— Ah! Quer saber? Você que se foda! Fô-da! Até nunca mais, 

porque eu vou me enfiar nesse meio e voltar pro meu lugar! 

Antes que pudesse dar seu primeiro passo, Ellen teve seu braço 

agarrado pelas mãos fortes de Fernando. 



— Me solta! 

— Solto, não. 

— Você me solta agora, ou então eu vou fazer um escândalo! 

— Você fica aqui, quietinha, e não vai se arrepender depois. 

— Ah, é? E por quê? 

— Porque você pode ver a banda dali, toda espremida, no meio 

da disórdi toda... ou você pode vir comigo, e assistir ao show, dali 

de cima, na parte de trás do palco. 

— O quê? Você? 

— Vai querer ou não vai? 

O viajante do tempo acenou para Mugh e Vapornella, que faziam 

a segurança do show. Entrada autorizada, e seguiram os dois, Fer-

nando e Ellen, para a parte de trás do palco. Foi o melhor show da 

vida de ambos. 

No final da apresentação, pediram autógrafos aos membros da 

banda. Lemmy gostou da camiseta de Fernando e pediu para tirar 

uma foto com ele. 

— É verdade que Motörizer é o mais novo álbum da banda? — 

indagou a jovem, na certeza de uma resposta negativa. 

— Será. Com certeza, será. — foi a resposta do icônico cantor. 

Depois do show, pararam para uma rodada de bebidas. Ela, cer-

veja. Ele, soda. 

— Você não bebe? 

— E o que acha que estou fazendo? 

— Não! Digo... Não bebe bebida alcóolica? 

— Não preciso disso, não. Meu cérebro já é bobo, assim, sem 

álcool mesmo. — e os dois riram da piada dele. 



Fernando falou do mundo do rock, de sua fanzine, de suas ideias 

sobre o universo e sobre viagens no tempo. 

— Eu não acredito nessas coisas de viagem no tempo. — afir-

mou, categórica. 

— Então, olha pro céu e me diz o que você vê. — desafiou o 

viajante do tempo. 

— A lua, algumas poucas nuvens, um planeta que eu não me lem-

bro qual é e algumas estrelas. É isso que vejo. 

— Tirando as nuvens, a lua e Vênus, o planeta que você não se 

lembrava qual era, diria que todo o resto é passado. 

— Como assim? 

— É que cada uma das estrelas que você vê, hoje, no céu... Elas 

estão a milhares e milhares de anos-luz de distância da Terra. Isso 

quer dizer que, talvez, algumas dessas estrelas nem existam mais! O 

que você vê é o passado para elas, as estrelas, e o presente para você. 

De certa forma, você viaja ao passado das estrelas, e a luz delas vi-

ajou ao futuro para encontrar seus olhos. 

Ellen deu uma suspirada. Achou romântica aquela analogia, mas 

não havia nada nele que lhe despertasse qualquer interesse, além da 

companhia e da inesquecível experiência de ver a banda de perto. 

— Mas você não é a luz de uma estrela, para viajar, livremente, 

pelo universo, ao longo de milhares de anos, e ainda poder ser visto 

por alguém que jamais imaginou conhecer. 

— Não sou a luz de uma estrela, mas posso viajar, livremente, 

pelo tempo e pelo espaço, como bem entender e como bem me der 

na telha. 

— Você é sempre assim, doido? 

— E você? É sempre assim, mau humorada? 

— Ei! Eu não sou mau humorada! 



— Sei... Pensa que já me esqueci do escândalo que você deu, 

mesmo eu tendo salvado a sua vida, te tirando do meio daquela con-

fusão? 

— Não foi mau humor! Foi raiva! Ódio! Sabe o quanto eu sofri 

pra chegar lá, na frente do palco? 

— Sabe o quanto de dor você não sentiu, porque eu te tirei do 

meio daquela galera? 

— Não ia acontecer nada comigo! 

— Ia, sim, que eu sei. 

— Ah, é? E como é que o senhor sabe? 

— Porque eu posso viajar no tempo... 

Os dois seguiram conversando por algum tempo. Na verdade, El-

len falava e falava e falava, enquanto Fernando rabiscava alguma 

coisa num guardanapo de papel. 

— Preciso ir embora, senão vou perder o trem. — comentou a 

futura Butikiner, tirando do bolso um Motorola Startac e ligando 

para o Disk Taxi. — Pronto! Daqui uns minutos, meu taxi já chega. 

— Pega! Fiz pra você. — e o futuro Saifers lhe entregou o guar-

danapo, dobrado em quatro partes.  

— O que é isto? — perguntou, curiosa, enquanto desdobrava o 

embrulho. 

— Olha e me diz o que acha! — retrucou o Véio do Paradoxo, 

sorrindo de canto de boca, na certeza de que seu plano surtiria efeito. 

— Mini-Ell?! Quem é Mini-Ell?! 

— Essa é a miniatura da Ellen, no show do Motörhead, quando a 

resgatei de uma confusão, no meio da pista. 

O desenho era de uma boneca de pano, vestindo uma camiseta 

preta, com o logotipo da banda. Tinha ódio no olhar, os braços cru-

zados e uma das pernas ligeiramente dobrada, como quem se pre-

para para bater o pé no chão. 



— Foi assim que te vi, quando te tirei daquela disórdi. 

Ellen sorriu. Foi um sorriso inocente, esperançoso. 

— Acho que vou trabalhar nessa tal de Mini-Ell. Deve dar umas 

boas histórias. Gostei. — e voltou a sorrir para seu mais novo amigo. 

Um Gol branco parou em frente ao bar e buzinou. 

— É meu taxi! Deixa eu ir. Obrigado por tudo, Fernando! — e 

saiu correndo, sem beijo, abraço, ou um simples aperto de mãos. 

— Ei! Você vai pra onde? — berrou o viajante do tempo. 

— Pra Estação da Luz! 

— Não! O trem! Está indo pra onde? 

— Ah, claro! Santa Cruz dos Murmúrios. Conhece? 

Fernando sentiu seu sangue gelar. Acreditava ter executado o 

plano perfeito. Já não tinha mais tanta certeza. 

— Algo me diz que vamos viver tudo, de novo... 

 

FIM. 

DO COMEÇO. 

DO FIM. 
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