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PrefÁciO

Ficção científica, romance policial ou história de fantasia?
Definir em uma expressão a novela Debaixo do tapete 

verde seria diminuir a obra. Prefiro encarregar da defini-
ção uma das personagens mais simpáticas, a Vovó Xíli-
van, pois me senti como ela durante a leitura:

“[...] Estou num laboratório a céu aberto! Tenho que 
aproveitar muito esse momento! [...] Para que melhor 
ambiente para se estudar a natureza humana do que 
uma festa de aniversário?”

Não seria este um resumo do propósito de toda a li-
teratura: estudar a natureza humana? Sem dúvidas, tra-
ta-se do cerne da ficção, que não escapa de Alexandre 
Braga neste livro.

Com frases curtas e precisas, o autor expõe um cri-
me num cenário futurista. Uma sociedade tão bem es-
tabelecida, que por vezes parece utópica, é abalada por 
uma tentativa de assassinato cercada de uma teoria da 
conspiração. Por conseguinte, vamos testemunhando os 
eventos da trama sob diversos pontos de vista, através 
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de um palco familiar reconhecível de todos, de forma a 
culminar na resolução do caso.

Se por um lado, vemos que a evolução não pode apa-
gar os recônditos sombrios da natureza humana; por 
outro, testemunhamos exemplos de força e superação, 
além de uma das discussões mais prementes à história: a 
busca pela verdade.

***

Meus caros leitores, os Dois Que São Um o agraciaram 
ao fazer esta narrativa chegar a você.

Portanto, não perca mais (o semideus) tempo e avan-
ce na leitura!

 

Vilto Reis

Escritor, roteirista de quadrinhos e                              
professor de escrita criativa
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1.
Tensões      

Subterrâneas
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“A reputação em uma voiller é tudo o que importa”, dizia um 
ditado popular. E era mesmo verdade, considerando que as 
notícias corriam de vento em popa, excedendo até os limites 
de seus territórios.

O fato se repetiu mais uma vez, inevitavelmente, pois era o 
aniversário de dezesseis anos de Môneli Tarbatela.

Em Whistandey, sua família era uma das poucas que gozava 
de plena reputação entre as que tinham alguma ligação com 
o estrangeiro.

Tudo começou quando o promissor engenheiro civil, Cas-
trovis de Thayzaz, se casou com a conterrânea, nascida em 
terras baixo-sanoguesas, Marla Tarbatela. Ela o havia conheci-
do numa de suas viagens costumeiras à voiller do pai eriguês 
oriental. Instalando-se em Whistandey, por definitivo, com o 
casamento, trouxera o calor humano dos trópicos, contagian-
do a vizinhança. Encantou os demais moradores e adquiriu 
não só o respeito da comunidade, mas também autoridade. 
Tornara-se uma grundamuar e, por mostrar aptidão para os 
negócios, uma grande empresária. Era fundadora do tribunal 
mais famoso das galáxias, imortalizada com a alcunha de “A 
Mais Profissional e Pragmática das Juízas”.

Parte de suas habilidades ainda eram compartilhadas pelo 
marido, um dos dois fundadores de uma poderosa firma de 
engenharia, a Maber, atualmente de capital aberto, assim 
como o empreendimento da esposa. Não tinha jeito. O aniver-
sário da filha mais velha deles não deixaria de ser o assunto do 
momento tão cedo.

— Essa festa vai ser incrível! — ouvia-se por toda parte. 
— Vem até gente da Baixa Sanoga e da Alta Sanoga, acredita?
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Só o convite já foi motivo de euforia. Envelopado, ele vinha 

dentro de uma moldura — uma moldura tirada do rosto da 

aniversariante —, e trazia um desenho seu de perfil, feito por 

um artista profissional, o Zenuca.

— De longe essa foi a melhor ideia que a senhora já teve, 

Dona Marla! — comentava, no idioma eriguês oriental, a ami-

ga Nizeuna, que a ajudara na organização da festa. — Melhor 

do que tudo o que fizemos aqui!

— Mas eu gostei tanto da decoração... Nem sei dizer o que 

gostei mais, se foi dela, do desenho no convite ou da moldura 

do rosto da Môneli!

— É! A decoração ficou linda mesmo! Estou feliz por ter 

participado dela! — disse Nizenha.

— Também estou!

— Nós todas! — completaram, empolgadas, as participantes.

Marla e sua equipe, então, deram a volta pelo andar térreo 

e o terreno do galecão verde-esmeralda com tons rosados e 

azulados. Tudo para apreciarem o estado final da decoração.

Contemplaram o cenário da festa, adornado com flores 

que pendiam do teto e das paredes circulares do andar térreo, 

na Esfera Sul, estendendo-se ao jardim por meio de lonas. Uni-

das, as flores assumiam formas variadas, geralmente de obje-

tos temáticos, como as gaiolas com os presentes e o lustre do 

salão de festas.

Diante de sua arte, as mulheres sorriram.

Estava tudo do jeito que haviam planejado.
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***      

Enquanto elas se despediam, Castrovis e o sócio, Crinoti, ter-
minavam de discutir questões de negócios no andar superior.

A Esfera Sul contava com três andares e três subsolos. Era 
trespassada ao centro pela Espinha Dorsal, uma coluna cilíndri-
ca que a conectava aos demais compartimentos do galecão: as 
Esferas Central e Norte, seguindo por um caminho que se bifur-
cava até alcançar as Esferas Leste, Oeste, Nordeste e Noroeste.

— Sim, vamos abrir um departamento de tecnologia na 
Maber. Mas eu não quero falar mais nisso! Por favor, é o ani-
versário da minha filha! Não quero ficar pensando em traba-
lho hoje! — Castrovis riu.

— Pensei que gostasse de trabalhar... — disse Crinoti com 
um sorriso.

— E gosto, mas ficar pensando todo tempo nisso não faz 
bem para a cabeça, meu amigo. A vida não se resume somen-
te a trabalho. — Encaminhou-se à porta do escritório. — Eu 
vou descer. Você vem?

Crinoti assentiu e o acompanhou pelo corredor circundante, 
ladeado por grades de proteção. Elas se curvavam para baixo ao 
meio, formando dois lances de escadas, um em cada margem. 
Mais adiante abriam um passadiço até a Espinha Dorsal. Aden-
traram o elevador pela porta que se abriu dela e desceram no 
andar térreo, onde foram tomados pela surpresa.

— Terminaram a decoração? — exclamou Castrovis.

— Terminamos, finalmente! — respondeu Marla. — Ficou 
lindo, não ficou?
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— Ficou, sim. — Olhou em volta. — Mas cadê todo mundo?

— Ah, bem lembrado! — Marla virou-se para o amigo. — 
Crinoti, a Andelena já saiu para se arrumar. Ela avisou que ia 
mais cedo.

— Que bom que ela já foi. Do jeito que mulher demora a 
fazer essas coisas, a gente já vai ganhando tempo.... — falou 
com uma expressão zombeteira.

— Quer dizer que já foram todas para o galecão se arru-
mar? — perguntou Castrovis.

— Já — respondeu Marla. — Nós que estamos atrasados!

— Vou tomar banho. Cadê a Môneli e a Nakilia?

— Estão no quarto. Vou lá apressá-las!

E, após se despedirem de Crinoti, os dois se dirigiram jun-
tos ao elevador.

***

— Leolor, vá se arrumar. Eu preciso tomar banho, sabe?

— Eu poderia tomar banho em algum banheiro daqui...

— Não, Leolor! — Môneli gargalhou. — Aqui não tem rou-
pa para você...

— Tem razão... — Uma leve fungada e um sorriso meio for-
çado se insinuou nos lábios do rapaz.

A porta do quarto se abriu.

Leolor virou a cabeça na diagonal e encontrou a mãe da 
namorada parada na soleira.

— Môneli, a hora de se arrumar é agora. Senão não vai dar 
tempo.
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Môneli saltou da cama e trancou-se no banheiro.

— Leolor, sua mãe já deve estar te procurando! Vai lá se 
arrumar, vai lá!

Meio compelido a sair, Leolor fez um gesto de reverência à 
sogra e deixou o quarto.

 

***

 

Alguns minutos mais tarde, Castrovis terminou seu banho. 
Enrolou-se numa toalha e retirou-se do boxe, encontrando a 
esposa sentada na cama de casal do quarto, distraindo-se en-
quanto folheava uma revista.

Marla direcionou sua atenção para o marido.

— Já posso ir? — Levantou-se, aprumada.

— Já. Só falta eu me vestir agora...

Marla trancou-se no toalete.

Dito e feito, Castrovis se ausentou, trajando seu paletó e 
gravata.

Desceu no elevador em direção ao andar térreo, seguindo 
pelo saguão e passando pelo corredor que o ligava ao hall.

Em busca de ar fresco, foi para o jardim.

 

***     

 

Estava abrindo a geladeira, ao lado da churrascaria, em 
cima de um batente que se projetava do gramado, quando 
ouviu vozes.
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Acompanhou o que seus ouvidos captaram.

Crinoti, Andelena e Islina caminhavam em sua direção.

— Ora essa! — exclamou o sócio.

— E a gente achando que estava vindo cedo demais! — co-

mentou a esposa.

— E, de fato, estão chegando muito cedo. Sou o único que 

terminou de se arrumar... — Ajoelhou-se diante de Andele-

na e da filha, beijando-lhe as mãos. Levantou-se, tirou uma 

garrafa de uísque da geladeira e serviu os amigos em duas 

taças. — Aceitam?

— Sim! — responderam com entusiasmo enquanto as 

seguravam.

Castrovis pousou o olhar em Islina.

— E essa garota bonita? — Sorriu.

A menina ficou encabulada.

— Fala com ele, filha! — incentivou Andelena.

— Oi, tio Castrovis. Tudo bem? — O rubor cobriu-lhe com-

pletamente a face.

— Tudo e você?

— Também. — Fez uma pausa, corando mais ainda. — A 

Môneli ainda está se arrumando, não é?

— Sim, mas já, já ela desce. — Bebericou na taça de uísque.

— Enquanto isso, vamos pegar uma mesa boa... — Afas-

tou-se Andelena, entrelaçando a mão livre à da filha.

Crinoti a seguiu.
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— Beleza! Guardem um lugar para mim também. Vou me sen-
tar com vocês. Só preciso ver como é que está a situação lá den-
tro... — Castrovis retomou a porta dianteira e desapareceu por ela.

 

***      

Mesas e cadeiras se dispunham sobre o gramado onde, 
mais adiante, os outdoors propagandeavam os negócios da 
família, como a Maber Construtora e o Tribunal Marla Filir-
muam Tarbatela, trazendo informações sobre o atendimento 
ao cliente e os serviços prestados na propriedade.

À mesa mais próxima, acomodaram-se Crinoti, Andelena 
e Islina.

— Amor, Castrovis e eu vamos abrir um departamento de 
tecnologia na Maber, acredita?

— É mesmo? — admirou-se a esposa. — Bacana! Tecnolo-
gia de quê?

— De tudo que você imaginar!

— Bacana. Muito bacana, amor! De quem partiu a ideia? 
Agora fiquei curiosa!...

— De mim! — O marido falou com tanta veemência que ela 
se assustou por um momento.

— Nossa, isso que eu chamo de empolgação! — Deu uma 
risada. Mas seu semblante ficou sério. — Só evita falar sobre 
esse assunto com o Castrovis nessas horas, está bem? É hora 
de curtir, não de pensar em trabalho. Sei que a Maber é o seu 
maior entretenimento, sei que é muito mais que um hobby 
seu. Mas é como eu já lhe falei: nem todo mundo encara o tra-
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balho da mesma forma e, às vezes, é bom dividir nossa aten-
ção com outras coisas... É saudável, sabe? E sendo que você 
tem umas duas estações de trabalho pela frente... é tempo de 
sobra para se dedicar a isso.

Meio impaciente, Crinoti assentiu num suspiro:

— Tudo bem.

 

***     

 

Os minutos passavam lentamente.

— Cadê eles que não chegam?

— E é porque você acha que eu demoro a me arrumar...

— É que existe uma diferença entre demorar e bater um 
recorde. A Marla, a Môneli e a Nakilia estão batendo recorde!

— Pai, mãe! — chamou Islina, de repente. — A aniversa-
riante está chegando, olhem!

Viraram-se na direção em que ela apontava.

Na verdade, daquela vez, vinha o pacote completo: Castro-
vis, Marla, Môneli e Nakília.

Os longos cabelos dourados da garota que completava de-
zesseis anos desciam ao cotovelo e em cascatas em volta dos 
ombros. Ela usava um vestido azul-turquesa comprido com 
uma bainha meticulosamente bordada, enquanto um colar de 
rubis, safira e esmeralda amarrava-se ao pescoço.

Ao seu lado, vinha a mãe, Marla, vestida num traje impo-
nente, com decote — estava uma legítima grundamuar!

À esquerda, Castrovis, bastante alinhado com seu paletó e 
gravata, apoiava a mão nas costas de Nakilia, metida no que 
parecia ser uma miniatura do vestido da irmã.
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Depois de cruzarem o caminho serpenteante calcado de 
pedra, que fazia corte na grama a partir da entrada principal 
do galecão, Castrovis exclamou:

— Finalmente elas conseguiram se arrumar! Finalmente!

— É, finalmente mesmo — concordou Andelena.

Cada qual puxou uma cadeira, reunindo-se à mesa com 
os amigos.

 

***

 

Os demais convidados começaram a chegar à tardinha. Pri-
meiro, entraram em cena os amigos e os familiares de Manchi-
bur e Medilha — entre eles, algumas mulheres que participa-
ram da organização da festa, como Estelena, a mãe de Marla; 
Esteleninha, uma das irmãs; vovó Xílivan, bisa Andunísia, as 
tias Belunca e Rejana e as amigas Didiana, fundadora da mais 
famosa rede de restaurantes das galáxias, o Dizone; e Nizeuna, 
sua prima, fundadora das Lojas XiKiven.

Na sequência, vieram Esilier e Marceliê, trazendo o único 
filho, Leolor. Bastou ele chegar para Môneli se levantar da 
mesa e acompanhá-lo.

Por fim, para completar a lista dos familiares, chegaram à 
festa os parentes consanguíneos de Castrovis: seus pais, seus 
sobrinhos e seus oito irmãos, cujas mãos se entrelaçavam às 
dos cônjuges.

 

***

 

No cair da noite, após os cavalheiros terem saudado todas 
as damas, tanto o jardim como o salão de festas lotaram, e 
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uma música animada soava dentro do limite exigido pela legis-
lação local, sendo seguida por várias outras, que variavam em 
matéria de estilo e quanto ao período de composição.

Os convidados, em geral, se divertiam à beça. Brindavam, 
conversavam. Riam e gargalhavam, enquanto os robôs domés-
ticos os serviam.

— É por isso que eu não troco Whistandey por nada, mãe 
— dizia Marla. — Aqui tem as quatro estações bem definidas. 
Isso para mim é insubstituível.

Estelena pareceu se surpreender.

— Pensei que, para você, o mar que fosse insubstituível... 
— pronunciou seu eriguês oriental inteligível e de qualidade, 
do qual falava sem nenhum sotaque.

— Ué, mas aqui tem mar!

— Ter, tem. Mas é gelado demais para tomar banho.

— É, mas já me acostumei... Faz tantos anos que moro 
aqui... Sem falar que vou a Manchibur frequentemente.

— Verdade, mas você tem que admitir que tomar banho de 
mar numa água quentinha é incomparável!

Marla sacudiu a cabeça vigorosamente.

— Nisso tenho que concordar com a senhora. — Sorriu. — 
Mas já faço isso toda vez que vou lá, não faço?

— Sim! E eu convivo um pouco com as outras estações do 
ano quando venho aqui. É o que eu sempre digo: não importa o 
quanto dure, o tempo é precioso quando sabemos aproveitá-lo!

— A pura verdade!

— É — concordou Marceliê, falando com seu sotaque da-
vincês. — Mesmo não nevando em Tariz todos os anos, eu 
consigo aproveitar cada floco de neve que cai por lá!
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— Digo o mesmo em relação a Medilha — compartilhou 
Ramaro, irmão de Marla.

Perto da mesa, apoiando-se na bengala com formato de 
serpente, para combinar com os pingentes dos brincos, vovó 
Xílivan interveio na conversa:

— Mas é impressionante a sabedoria dos nossos Criadores, 
não é? — Seus olhos brilhavam à medida que falava. — Tudo 
na natureza é perfeitamente equilibrado: as estações do ano, 
a vida e a morte, o masculino e o feminino... A mensagem é 
clara: devemos viver com moderação sempre.

— Sim, Hito e Hita deixaram mensagens sobre sua filosofia em 
todas as criaturas — concordou Castrovis. — É impressionante.

— Como na vida, que é feminina por definição — obser-
vou Marla.

— Sim, de fato é — concordou biso Jéfreton, esboçando 
um sorriso. — É como diz o Dorge Binze naqueles versos:

UM HINO À MULHER VIRTUOSA

Mulher virtuosa, o magnus opus do Divino!

A você faço este hino,

afinal, o que não é feminino?

O amor é uma mulher;

a razão também,

pois é preciso viver para amar e pensar —

e o que seria da vida, sem você para conceber e gerar?

— O Dorge Binze e todos esses grandes poetas femenelis-
tas e neofemenelistas sempre dizem muitas verdades sobre 
as mulheres, principalmente os neofemenelistas! É mesmo 
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impressionante! — salientou Marla. — Por isso que eu digo 
que quem subestima vocês, homens, na compreensão do ser 
feminino, com certeza não sabe o que está fazendo!... 

— Mas a própria alma do poeta é feminina, minha filha — 
argumentou tio Esilito. — O Dorge Binze também fala disso 
em A Arte de Ser Mulher:

Se ser mulher é,

quase sempre,

ter os sentimentos aflorados,

a alma do poeta é feminina, de fato.

Ele a incorpora junto à sua natureza masculina,

que, por sinal, ainda predomina,

pois ser mulher é uma arte

da qual não pode fazer parte,

no máximo, contemplar,

admirar e se encantar.

— É lindo! É lindo! — empolgou-se vovó Xílivan, batendo 
palmas. — Adoro esse poema dele!

— Por que a senhora não se senta, vó? — indagou Nema, a 
irmã caçula de Marla, meio impaciente.

— Ah, minha filha! Estou num laboratório a céu aberto! 
Tenho que aproveitar muito esse momento!

— Laboratório a céu aberto? — exclamou Filir.

— Sim, sim! — Vovó Xílivan sacudiu afirmativamente a ca-
beça. — Para que melhor ambiente para se estudar a natureza 
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humana do que uma festa de aniversário? — Indicou com a 
mão o vasto terreno, com convidados que não faltavam mais.

— A senhora adora estudar a natureza humana, não é, mãe? 
— entusiasmou-se o filho adotivo, Alídio, de dezessete anos.

O neto, Habenez, reproduziu sua fala com uma voz falsete:

— A senhora adora estudar a natureza humana, não é, 
mãe? — Em seguida, acrescentou com aspereza: — Engraçado 
você perguntar isso, quando já sabe a resposta.

— Não foi uma pergunta, foi uma afirmativa — rebateu Ali-
dio, todo sério.

— Uma afirmativa que não acrescenta em nada — retor-
quiu. — Olha, sinceramente, acho melhor você ficar calado. 
Assim poupa nossos ouvidos...

Olhares reprovadores, de todos à mesa, se dirigiram a 
Habenez.

— Amor, deixa o menino! — repreendeu Simiana. — Você 
trata ele super mal, sério! Não aguento mais isso!

— Tá, vou deixá-lo em paz, prometo... mas só... por você...

E, assim, a reteve em seus lábios.

Em parte, porque estava apaixonado. Em parte, porque que-
ria fazer raiva a Alídio. Pelo menos foi o que ficou nas entrelinhas.

Mas, insatisfeita com sua atitude, Simiana se esquivou.

— Habenez, ela está certa! Respeito é bom e eu gosto, ou-
viu?! — recriminou a mãe do rapaz. — Não quero mais ver 
você tratando o Alídio desse jeito! Já chega!

Habenez encolheu os ombros e inclinou a cabeça, assen-
tindo devagar.

Os olhos de Alídio já se enchiam de lágrimas.
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Pelos Deuses, como era sensível! Um rapaz tão bondoso... 
certamente não merecia aquilo.

Marla fitou a avó. Seus olhos também começavam a lacri-
mejar. Não sabia como lidar com aquilo. Amava o filho, mas 
também amava o neto.

Resolveu mudar de assunto, antes que a situação piorasse:

— E aí, vó? O que a senhora percebeu até agora, ao estudar 
nesse laboratório a céu aberto? — Sorriu.

Ela enxugou o rosto e retribuiu a sua expressão.

— Bom... digo que há tensões subterrâneas no ar.

— Tensões subterrâneas?

— Sim! Posso sentir...

— Que tipo de tensões subterrâneas?

— Bom, como é o nome do namorado da Môneli mesmo?

— Leolor. O que tem ele?

— Bom... sinto que algo não vai bem entre os dois.

Marla ficou intrigada com a resposta.

— Como assim? A senhora sente que algo não vai bem en-
tre os dois? — reiterou, sem entender.

— Sim.

— Mas baseado em que a senhora diz isso?

— Bom, veja com seus próprios olhos... — Indicou Môneli 
discretamente com a cabeça.

Marla localizou a primogênita a uma relativa distância.

Pela primeira vez, notou que algo realmente não ocorria 
bem. Aonde ela ia, Leolor a seguia. A moça parecia visivelmen-
te incomodada. Era como se quisesse ter um pouco de sosse-
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go, como se quisesse interagir com as amigas livremente, mas 
fosse impedida pela presença dele.

— Esse Leolor é ciumento, não é? — sussurrou vovó Xílivan 
no ouvido da neta.

— Bom, creio que sim.

— Môneli não chegou a comentar nada com você sobre isso?

— Não, não. Em termos de relacionamentos, ela é bastante 
reservada.

Diante daquela situação, Marla decidiu tomar uma atitude. 
Voltou-se para o marido, batendo palmas.

— Castrovis, chame a Môneli para dançar! Está na hora!

— Bem lembrado! — Castrovis se levantou da mesa e foi 
ter com a filha.

Os demais o acompanharam.

E assim se iniciaram as danças em pares, mais tarde evo-
luindo para danças entre casais. Mas Môneli não quis dançar 
com Leolor.

Antes que houvesse qualquer desentendimento entre eles, 
porém, de repente as luzes se apagaram, e a música que toca-
va suspendeu.

Emergiu um silêncio profundo, interrompido pelos uivos e 
assobios de alguns adolescentes travessos.

As gargalhadas de um deles se acentuaram em meio à 
escuridão.

— Zazequinho! — vociferou Nizenha. — Faz a energia vol-
tar de novo! Agora!

O garoto só faltava rolar no chão de tanto rir.

— Juro que não sou eu dessa vez, mãe!

— Ah, então quem é?
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— Não sei...

— Zazequinho, faz a energia voltar agora! Não estou brin-
cando! — bradou o pai.

— Mas não fui eu...

— Então quem foi?!

— Acho que caiu foi a energia.

— Ela sozinha? — reagiu o irmão, Ridird, em tom de incre-
dulidade. — Impossível. Isso não acontece faz milênios!

— Mas está acontecendo agora!

— Não, não está!

— Alguém faz voltar a energia logo, por favor! — gritou 
uma voz conhecida, perdida no meio da escuridão.

E, como se uma prece fosse atendida, as luzes voltaram, 
assim como a boa música.

Houve gritos de comemoração, muitos gritos. Intercalados 
por boas gargalhadas.

Até Marla se pegou achando graça.

— Bom... — ela se recompôs — hora de cantar os parabéns!

 

***

 

Os convidados se reuniam em centenas ao longo da ampla 
mesa retangular de pedra e do jardim do galecão verde-es-
meralda com tons rosados e azulados. Prostraram-se todos de 
joelhos, seguindo o exemplo da família da aniversariante.

Uma oração foi feita antes darem início à canção.

— Não se esqueça de fazer um pedido, Môneli!

A garota já estava de olhos cerrados, segurando o fôlego 
para soprar todas aquelas dezesseis velas que adornavam o 
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bolo, mas a voz da sua irmã, Nakilia, tirou-lhe a concentração. 
Então, em vez de apagar tudo de uma vez, como ia fazer, parou 
um pouco para pensar no que pediria.

— Ela nunca se lembra de fazer um desejo! — Nakilia cutu-
cou o cunhado, Leolor, que pousou a mão na cintura da aniver-
sariante delicadamente.

— Eu desejo... que tudo continue do jeito que está! — 
Môneli soprou as velas com força, surpreendendo a todos 
com o pedido.

— Do jeito que está? — perguntaram os convidados.

— Sim, do jeito que está! — confirmou Môneli. — Para que 
melhores amigos do que vocês? Para que família melhor do 
que a minha, que é a melhor do mundo?

Leolor enfiou as mãos nos bolsos de cada lado e deu um 
sorrisinho encabulado.

— É isso aí, minha filha, é isso aí! — Lágrimas banharam o 
rosto emocionado de Marla.

Aplausos, gargalhadas e assobios rasgaram o ar fresco da 
noite. Balões foram estourados. Fogos de artifício foram ati-
çados no céu pelas kadragas dos homens, tingindo-o com os 
dizeres: “Feliz aniversário, Môneli!”.

Enquanto isso, Habenez deslocou-se até Alídio furtivamen-
te e abaixou as calças dele.

A atenção aos fogos imediatamente foi desviada.

Uma salva de gritos pasmados irrompeu.

Todos os olhares se voltaram para o filho adotivo de vovó Xíli-
van, que levantou as calças na mesma hora e começou a chorar.
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Seguiu-se um estouro de gargalhadas, sobretudo entre 
Habenez e companhia.

As risadas de alguns contrastaram com o semblante atôni-
to de outros.

— Mas o que é isso, Habenez?! Mas o que é isso?! — voci-
ferou Marla, marchando em direção ao primo.

— Peça desculpa para o Alídio agora! — exigiu a mãe do rapaz.

— Desculpa. — Virou-se para o menino e riu com deboche.

— Para de rir, Habenez! Isso que você fez foi sério! — in-
dignou-se Simiana, soltando-se dos braços do namorado com 
brusquidão.

— Desculpa... — disse Habenez, agora de olhos para o chão.

— É! Agora que o vexame foi feito, você pede desculpa, 
não é?! — retorquiu Marla. — Muito engraçado! Parabéns, re-
solveu o problema!

O clima festivo se perdeu ali. Embora as pessoas se esforças-
sem para retornar à normalidade, puxando assunto umas com 
as outras e tudo mais, era uma normalidade claramente forçada.

Mais nada que seus lábios articulavam parecia ter importân-
cia, de tão pouca naturalidade com que proferiam as palavras.

A situação só foi mudar depois do jantar, quando a madru-
gada já se avizinhava.

Môneli levantou-se da mesa, sobressaltada, empurrando a 
cadeira ao se afastar, desajeitadamente. Seu grito se elevou às al-
turas, trazendo toda a carga emocional que faltava ao ambiente:

— Mãe! Mãe! O papai está passando mal!

— Quê... Hã...?
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Castrovis se agitava cambaleante na cadeira, com a mão 
apoiada no peito e o rosto contraído por um espasmo.

O telec em seu pulso apitava:

— Este indivíduo está infartando... Este indivíduo está in-
fartando...
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A multidão pasmada se aproximou do enfermo.

O telec continuava a apitar:

— Este indivíduo está infartando... Este indivíduo está in-
fartando... Este indivíduo está infartando...

Marla ficou em completo estado de choque; chorava inten-
samente, sem saber o que fazer, gritando, desesperada, cla-
mando pelo nome do marido com ardor, enquanto os amigos 
íntimos e o resto da família nadavam em lágrimas.

Um dos convidados, Janoir, se esgueirou pela passagem com 
ar resoluto, apesar de seu aspecto desengonçado. Mas, junta-
mente com Habenez, era o maior homem da festa, com seus 
exatos dois metros de altura. Médico e dono do hospital onde 
o cunhado de Castrovis, Estur, trabalhava, chamou uma de suas 
ambulâncias pelo telec, que saltou da garagem de um galecão 
longínquo e sobrevoou a voiller até pousar no gramado.

Robôs se ausentaram do veículo e colocaram Castrovis na 
maca com agilidade.

A ambulância tornou a decolar, levando consigo as últimas 
esperanças do dia em suas horas derradeiras.

— Ai, meus Deuses, que horrível! Que horrível!

— Quer carona, Marla? — Janoir se dispôs, trazendo um 
sorriso empático no rosto.

— Quero! Quero, sim! — falou com veemência. — Muito, 
muito obrigada mesmo, Janoir, por agir tão depressa!

— Não precisa agradecer, Marla. Fiz um juramento de 
profissão...

— Nós também vamos querer ir! — Môneli e Nakilia exi-
biam no rosto uma expressão de total desamparo.
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— Claro que vocês também vão, minhas filhas...

Entraram, no banco traseiro do carro estacionado, Marla, 
Môneli, Nakilia e os demais parentes consanguíneos de Cas-
trovis, além de Estur e Esteleninha, que eram médicos. No 
banco da frente, Janoir ocupava a vaga da direção, e na cadei-
ra vizinha, estava sua esposa, Anina.

Todos partindo juntos em direção ao hospital.

 

***

 

Durante o trajeto não houve conversa. O silêncio era inter-
calado por sons de respiração ofegante, e nada mais.

Quando chegaram ao hospital propriamente dito, no sex-
to e último andar da Esfera Sul do galecão azul-marinho cinti-
lante de Janoir, ficaram aguardando o atendimento na sala de 
espera por algumas horas, após a autorização dos robôs-re-
cepcionistas.

Marla abraçava as duas filhas, tentando consolá-las, sem 
muito sucesso.

— Ele vai ficar bem, ele vai ficar bem... Foi só... Foi só.... um 
susto... mas ele vai ficar bem.... eu tenho certeza...

No fim das que acabaram por se tornar as horas mais de-
moradas do dia, tiveram a atenção desviada por um cirurgião 
trajado de branco. Ele surgiu por uma porta, provavelmente 
para dar o seu parecer.

Aproximou-se dos presentes, ajoelhou-se, beijou as mãos 
das damas e disse, com a voz calma:

— Seu Castrovis vai ficar bem... Está dando tudo certo.
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— Ele sobreviveu?! — várias vozes, em uníssono, 
perguntaram.

— Sobreviveu. E está reagindo bem. Provavelmente não 
terá quase nenhuma sequela.

— Ah, graças aos Deuses!

Marla sentiu um sopro de felicidade contagiar-lhe o coração.

O sopro rapidamente se espalhou pela sala de espera, pro-
piciando exclamações de vivacidade por parte dos presentes.

O médico prosseguiu com os questionamentos:

— Há histórico de problemas cardíacos na família?

— Sim... bastante. Principalmente pelo meu lado — res-
pondeu Ridinha. — Mas, sinceramente, não conheço ninguém 
na minha família que apresentou esses problemas tão cedo...

— A senhora é mãe dele?

— Sim, sou.

O médico empertigou-se e elevou um pouco a voz:

— Alguém aqui sabe me dizer como ia o estado do cora-
ção dele?

— Eu sei — adiantou-se Marla.

— O que o telec dizia?

— Pois é, isso que é estranho. Dizia que estava tudo normal.

— Não deu alteração em nada? Em nenhum momento?

— Em nenhum momento.

— Nem quando ele estava prestes a infartar?

— Nem quando ele estava prestes a infartar.

— Na verdade — lembrou-se Esteleninha, falando em eri-
guês oriental, sem sotaque —, a primeira informação que o 
telec deu foi de que ele estava infartando.
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— Estranho.

— Sim, é estranho, muito estranho. Por isso queria sugerir 
que... — Subitamente, interrompeu-se.

— Pode falar. Fique à vontade.

Marla continuou:

— Bom, não sou nenhuma especialista em Medicina, mas 
queria sugerir que ele fizesse um exame, sabe? Para analisar 
possíveis causas externas para esse enfarte.

O médico respondeu num suspiro:

— Certo! Acho pertinente. Vou providenciar isso.

Os médicos da família, Estur, Esteleninha e Janoir, se levan-
taram, conduzindo os passos firmes à porta pela qual o ho-
mem de jaleco branco surgiu.

— Algo mais? — ele perguntou aos que ficaram.

— Quando sai o resultado do exame? — quis saber Marla.

— Provavelmente amanhã. Mas pode ser que saia hoje. 
Iremos informá-la quando sair.

— Certo. Obrigada.

Passou-se algum tempo até que Estur, Esteleninha e Janoir 
retornassem da visita.

— Como ele está? — indagou Marla, ansiosamente.

— Está com uma aparência boa... — começou Estur.

— Até falou com a gente — acrescentou Esteleninha.

— Que bom!

— Que os Dois Que São Um sejam louvados!

Entreolharam-se, maravilhados com a notícia.
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Por um momento, Marla teve vontade de dormir no hospi-
tal, mas sabia que não tinha permissão para fazer isso.

Simplesmente agradeceu e rumou para a saída com seus 
acompanhantes, descendo, no elevador, ao andar térreo. Do 
saguão, desembocaram em fila pelo corredor até o hall, dei-
xando o galecão azul-marinho cintilante pela porta dianteira.

Se soubesse o que a aguardava pela frente, entretanto, te-
ria dado um jeito de permanecer no hospital por mais tempo.
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Regressaram para o galecão verde-esmeralda com tons rosa-
dos e azulados.

A multidão de convidados aguardava, ansiosa, as notícias.

Quando estacionaram o carro nas bordas do terreno e des-
ceram no jardim, elevou-se uma algazarra de vozes:

— Ele sobreviveu?

— Como ele está?

— Foi enfarte mesmo?

Era uma pergunta atrás da outra.

— Sim, ele está bem — relatou Marla pacientemente, 
apoiando a mão nas costas de uma Nakilia chorosa. — Graças 
aos Deuses deu tudo certo... — suspirou. — Sinto que a festa 
acabou. Obrigado a todos por terem vindo. Vou subir e des-
cansar um pouco... isto é, se conseguir... o que duvido muito.

Assim que a viu, conversando com as amigas, Leolor agar-
rou a mão de Môneli.

— Ai, que susto você me deu agora! Isso lá é jeito de tratar 
uma mulher?!

— Você saiu sem falar comigo — murmurou com selvageria.

— E você queria o quê? Meu pai quase morreu, sabe?

Môneli desviou sua atenção por um momento. Viu a mãe 
se despedindo de seus familiares. Precisava falar com ela.

— A senhora vai ficar bem, Dona Marla, vai ficar bem! — 
diziam-lhe alguns amigos, consolando-a.

— Assim espero. — Um leve sorriso se insinuou nos lábios 
da mulher. — Boa noite a todos. Vamos, Môneli. — Virou-se 
para a primogênita.
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— Vocês podem ir subindo, mãe. Eu vou já. Só vou falar 

uma coisa aqui com o Leolor, em particular.

— Certo. — Fitou-a com uma expressão de desconfiança, 

lembrando-se das palavras de vovó Xílivan. — Vamos estar te 

esperando lá em cima, no meu quarto. Vamos dormir juntas 

hoje. Nós três.

— Certo.

Môneli observou a mãe, a irmã e os robôs domésticos cru-

zarem o caminho serpenteante calcado de pedra, que cortava 

a grama, até desaparecerem pela porta dianteira do galecão.

— O que você quer falar comigo? — perguntou Leolor.

— Melhor irmos para um lugar mais afastado.

E assim o fizeram.

Encontraram um espaço vazio na outra extremidade do jar-

dim, dando, assim, início à conversa.

— Bom... estou cansada das suas grosserias e desse seu 

grude em cima de mim, Leolor. Quero terminar com você. Não 

dá mais. Você não sabe como tratar uma mulher!

— Terminar comigo?! — Seus olhos tristes se escancara-

ram num sobressalto.

— Sim... realmente não dá para a gente continuar junto. 

Não dá, não dá. Até porque não sinto mais o que sentia por 

você... simplesmente acabou. Espero que compreenda isso.

— Não, Môneli, não! Você não pode fazer isso comigo!

Môneli forçou um riso.
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— Claro que posso. Você é muito possessivo, Leolor. E mi-
nha vida não gira em torno de você.

— Mas a sua gira em torno da minha!

— Problema seu.

— Mas e se eu mudar?!

— Já teve a chance de mudar e não mudou. Você não tem 
palavra.

— Mas eu prometo que vou mudar dessa vez! Prometo!

— Já prometeu milhões de vezes.

— Mas eu já disse que estou falando sério dessa vez!

— Nem se você mudasse, nem se você se tornasse a me-
lhor pessoa do mundo, eu ia querer você. Por você não sinto 
mais nada, já disse.

Leolor lhe encarou. Pela expressão que jazia em seu rosto, 
com certeza não era aquilo que ele esperava. Era como se ti-
vesse levado uma facada de surpresa.

— Mas, se a gente continuar namorando e eu realmente 
mudar, talvez você volte a gostar de mim!

— Leolor, não!

— Por favor, Môneli, por favor! Eu te imploro! Faço tudo 
o que você quiser! Tudo, tudo! Eu prometo! — Ajoelhou-se 
diante dela e entrelaçou as mãos num gesto de súplica.

Môneli inspirou profundamente, tentando manter a calma.

— Olha, não me leve a mal, Leolor, mas, além do seu tem-
peramento, somos muito diferentes um do outro. Talvez, caso 

você mude, caso você mude mesmo, caso você aprenda real-
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mente como se deve tratar uma mulher, encontre a garota 

ideal para você um dia. Mas essa garota com certeza não sou 

eu. Sinto muito.

E, dando-lhe as costas, sem esperar por mais alguma rea-

ção indevida da parte dele, desapareceu atrás do capão de ár-

vores do jardim.

Despediu-se dos últimos convidados. Adentrando o gale-

cão verde-esmeralda com tons rosados e azulados, pegou o 

elevador, subindo ao terceiro e último andar da Esfera Central.

Cruzou o passadiço e contornou a lateral direita do corre-

dor circundante até chegar à sala.

Encontrou a mãe sentada de camisola no sofá vermelho, 

em frente ao telão, que aparecia no recuo da parede delimita-

da pelas vidraças.

— Nakilia está dormindo.

— Pois é, pensei que a senhora fosse me esperar no quar-

to... — admitiu Môneli.

— É que imaginei que você quisesse conversar comigo so-

bre essa história toda.

Môneli respirou fundo.

— E quero. — Limpou uma gota de lágrima que escorreu.

Deitou-se no colo da mãe, desatando o choro.

— Eu queria que a minha festa de dezesseis anos tivesse 

sido especial...

— Eu sei, minha filha, eu sei...
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— Ainda bem que o papai está bem. Não sei o que seria da 

gente se ele tivesse morrido mesmo...

Marla beijou-lhe a cabeça, afável.

— Vai dar tudo certo, minha filha, vai dar tudo certo... 
Tenho fé.

— Tomara. Porque esse sem dúvida foi o pior aniversário 
de todos! — protestou. — Fico me perguntando... Por que 
tudo isso justo no meu aniversário?! Por quê?!

— Procure não ficar pensando nisso. Hito e Hita estão no 
controle de tudo, é o que importa. A vontade deles é sobera-
na, por mais que algumas vezes fique difícil de entender por 
que eles permitem que certas coisas aconteçam na nossa vida.

— É, não dá para entender mesmo. Mas, pelo menos, já 
estou suficientemente grata por eles terem preservado a vida 
do papai!

— Igualmente, minha filha! Igualmente! E é assim que tem 
que ser.

As duas consolaram uma à outra, abraçadas, e se sentiram 
melhor depois disso.

Marla empertigou-se no sofá.

— O que você queria falar com o Leolor?

Môneli silenciou por um momento.

— Fui... fui terminar com ele.

— E terminou?

— Terminei.

— Bem que a vovó Xílivan disse...

A garota pôs-se a sentar, curiosa.
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— O que foi que ela disse?

— Ela percebeu que o namoro não ia bem.

— Não ia mesmo.

— Fico me perguntando qual foi a reação dele quando você 

terminou...

— Melhor do que eu pensava, sabe? Mas, também, sei que 

o lugar em que estávamos não era propício para a reação dele 

que eu esperava...

Marla ficou intrigada.

— E qual era a reação que você esperava?

Môneli soltou o ar pesadamente, analisando a questão.

— Achei que ele fosse... sei lá... me agarrar... me prender... 

tentar me impedir de terminar o namoro de alguma forma. A 

sorte é que eu estava no meu galecão, e nem todos os convi-

dados já tinham ido embora.

— Homens assim, realmente, merecem a nossa distância. 

Você ainda gosta dele?

— Não. Nem um pouco. Não sinto mais nada por ele.

— Estou perguntando isso porque, às vezes, temos que es-

colher entre a razão e a emoção... e a primeira deve prevale-

cer sobre a outra. Muitas vezes a gente gosta de uma pessoa, 

mas sabe que tem que terminar. Nessas horas a razão deve 

prevalecer: “vale a pena mesmo insistir num relacionamento 

tão conflituoso?”.

— Sim, eu sei. Mas, nesse caso, a razão e a emoção esta-

vam de acordo.
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— Que bom. Fico feliz em ouvir isso. Vamos dormir?

— Vamos.

As duas se levantaram.

No instante em que entraram no quarto, os sensores fize-
ram as luzes apagarem.

alexandre.indd   43alexandre.indd   43 10/11/2021   11:54:1310/11/2021   11:54:13



4.
A Descoberta 

Pavorosa
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O telec, sobre a mesinha de cabeceira à esquerda, em forma 
de despertador, tocou bem cedo no dia seguinte, um pouco 
após o Astodeise raiar. Mas era uma ligação.

Môneli, a única com sono leve das três, acordou. Esticou a 
mão e cutucou Marla, tendo o cuidado para não acordar Naki-
lia, que dormia entre elas, profundamente.

— Mãe, o telec da senhora está tocando — sussurrou.

Marla despertou-se de súbito. Sempre levava susto quan-
do alguém a acordava.

— Quê? Hã...?

— O telec da senhora está tocando.

— Ah, sim. Vou atender. — Esticou a mão até o aparelho 
e o configurou para a forma de tablete. Pôs o dispositivo no 
ouvido. — Alô?

— Bom dia, Dona Marla. Aqui é Joeze, o cirurgião do Hos-
pital Janoir Cosmove, que atendeu seu marido ontem. Tudo 
bem? Me desculpe por ligar assim tão cedo. Mas é que temos 
algo muito importante a tratar.

— Tudo bem, sim. Com certeza, muito melhor do que on-
tem. E você?

— Trabalhando — disse num tom bem-humorado.

— É a vida. Já saiu o resultado do exame? — Sentou-se, 
recostando-se na cabeceira da cama. Começou a criar muitas 
expectativas.

— Já, já saiu.

— E o que deu?

— Bom, é sobre isso que precisamos conversar. Preciso fa-
zer algumas perguntas antes de responder a sua.

— Certo — respirou fundo. — Como ele passou a noite?
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— Bem... super bem. Chegou a dormir, a dormir a noite 
inteira. Desde que acordou, está super falante... e perguntou 
pela senhora e pelas filhas.

Marla sorriu:

— Continue.

— Fui averiguar com o médico clínico geral do seu marido 
se ele tomava alguma medicação.

— Sim, tomava.

— Pó-de-lariuvas. Estou certo?

— Certíssimo.

— Pois então... foi encontrada uma dose muito elevada 
dessa substância no corpo do seu marido. Como a senhora já 
deve saber, o pó-de-lariuvas, se tomado em grande quantida-
de, pode obstruir as artérias do coração em grande velocida-
de, quase de imediato.

— Certo. Mas aonde quer chegar? — Marla não estava gos-
tando do rumo daquela conversa.

— Bem... Sabe me dizer se seu marido, por descuido, talvez 
tenha exagerado na dose quando o tomou ontem à noite, na 
hora da festa?

A mente da mulher girava.

— Impossível! Por que ele exageraria na dose, sabendo das 
consequências? E ainda quando vem de uma família com his-
tórico frequente de problemas cardíacos? Claro que não!

— Só se fosse tentativa de suicídio.

— Mas com certeza não é o caso. Ele estava super bem 
ontem à noite. Super contente com o aniversário da filha. Su-
per contente porque ela estava fazendo dezesseis anos. “Olha, 
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como o tempo passa!”, ele me dizia. “Môneli já está uma mo-
çona!”, “Estou muito feliz por ela”, “Me sinto realizado como 
pai com a mulher que ela está se tornando!”, coisas assim. E 
a ideia de ele querer se matar é em si absurda. Não combina 
com ele. Não combina nada com ele!

— Certo. Só temos um jeito de dar um basta completo nes-
sa questão.

— E qual é?

— A senhora tem as filmagens da festa, não tem?

— Claro que tenho.

— Poderia ver o que elas registraram dos movimentos do 
seu marido ontem à noite?

— Creio que sim.

— Certo. Quando tiver algum resultado, nos retorne e 
venha aqui para que possamos analisar melhor a questão. 
Combinado?

— Sim.

— Bom... vou ter que desligar agora. Até mais, senhora.

— Até mais.

E desligou.

Ao fim da ligação, Marla estava arfante.

— O que foi, mãe? — preocupou-se Môneli.

— Não, está tudo bem. Seu pai está bem... — Moveu-se para 
a beira da cama e calçou as pantufas. — Preciso só averiguar 
uma coisa... Já te digo o que é. — Levantou-se e saiu do quarto.

Acomodando-se no sofá da sala, configurou o telec para o 
formato de computador portátil e o pôs no colo.

Estava na metade da filmagem maior, a do jardim, registra-
da pelos drones via nuvem, quando a tela se apagou por um 
instante e, de uma cena, pulou para a outra.
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A princípio, ficou sem entender. Mas percebeu que coin-
cidia justamente com o momento em que as luzes haviam se 
apagado.

Seus dedos se crisparam sobre a almofada.

Zazequinho!

Verbalizou o nome do sobrinho em voz alta, com raiva.

Tornou a assistir à filmagem. Quando terminou de ver 
tudo, concentrada, sem notar nenhum comportamento estra-
nho por parte do marido, a quem centrou sua análise e viu 
tomar o pó-de-lariuvas com medida, deparou-se com Môneli 
ao seu lado.

— Mãe, a senhora está bem?

— Não, minha filha, não estou bem. Estão acontecendo 
umas coisas estranhas.

— Que coisas estranhas?

— Eu conto já. Primeiro preciso fazer umas ligações... e de-
pois dar uma saída... — Transferiu o telec para o formato de 
tablete e, segurando-o, saltou do sofá, apressada. — Mas não 
diz respeito à saúde do seu pai. Pode ficar tranquila quanto a 
isso. — Enquanto andava, retornou a ligação para o hospital e 
colocou o dispositivo no ouvido. — Alô? Bom dia. Preciso falar 
com o Doutor Joeze, por favor.

A robô-atendente retribuiu os cumprimentos e repassou a 
ligação para o médico.

— Alô, Dona Marla?

— Oi, Doutor Joeze. Tudo bem?

— Tudo. E a senhora?

— Bem... eu assisti às filmagens... e consegui ver o Castro-
vis tomando o remédio.
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— E aí?

— Ele o tomou na medida certa. Nada de diferente do 
habitual.

— Tem certeza?

— Sim, eu focalizei a cena. Dei um zoom para ver de perto. 
E teve uma hora em que um sobrinho meu, metido a tecnólo-
go, em suas peripécias, causou uma queda de energia. Assim, 
não pude ver tudo.

— Quando foi que ele tomou o remédio? Em que momento?

— Ér... Logo depois de a energia ter voltado.

Fez-se silêncio do outro lado da linha. Até que Joeze disse:

— Dona Marla, já contatou a seguradora do seu marido 
para ela chamar uma polícia?

— Por quê?

— Não percebe? O efeito desse remédio, excedendo a 
quantidade ideal na dose, não só pode causar infarto, mas fa-
zer parecer que foi um infarto normal, pois os sintomas são os 
mesmos!

— O que você sugere? — A voz chorosa de Marla estava 
trêmula.

Joeze pareceu surpreso:

— Ainda não percebe o que está por trás? Ainda não con-
segue perceber o que está por trás?

— O que está por trás?

— Dona Marla, alguém, alguém que sabia muito bem do 
histórico frequente de problemas cardíacos na família do seu 
marido, tentou matá-lo... e quis fazer parecer que fosse morte 
natural. Aproveitou a queda de energia para fazer isso.

Marla já sabia. Só não queria admitir para si mesma.
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