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O cozinheiro disse numa voz rouca e zangada:
— Meu chapa, não gosto nada de judeus, mas 

vi alguns deles fugindo dos seus Estados Unidos em 
49 e você pode, portanto, ficar com os seus Estados 
Unidos. Se construíram muito e se há muito dinheiro 
sobrando por lá é porque roubaram tudo daqueles 
judeus quando os expulsaram de Nova York, com 
aquela maldita Lei Nazista de Nuremberg.

Philip K. Dick, em O Homem do Castelo Alto

Tradução de Sylvia Escorel, Editora Sabiá, 1971
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Para Camilly, David e Keven,
afilhados que eu amo.
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PRÓLOGO

Um homem e um garoto sussurravam no canto de um quarto. 
Embora não parecessem tão velhos, suas idades somavam mais 
de mil anos.

O homem, um padre português, dizia amenidades, ao passo 
que o garoto apenas ouvia, esperando que a conversa chegasse ao 
ponto em que, inevitavelmente, chegaria. Isso não demorou muito.

— Como vai o nosso progresso com a menina Agnes? — o 
padre enfim perguntou, emulando um murmúrio casual.

O garoto, um jovem índio tupiniquim, coçou a cabeça, 
fazendo eriçarem alguns fios dos seus pretíssimos cabelos em 
formato de cuia.

— Tudo na mesma, Vigário.
O padre suspirou.
— Ouve bem, Guaraci. — Fez uma pausa atribulada. — Tu 

precisas progredir aqui. Precisas fazê-la atravessar para o... 
— Sim, senhor. Eu sei. Mas Agnes não quer mais falar comigo. 

Quem sabe se eu pudesse atravessar e...
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— Não é boa ideia. — O Vigário balançou uma mão no ar, 
como se pudesse espantar as palavras do garoto com o gesto. — E 
nós já conversamos sobre isso, não?

Ficaram em silêncio, ouvindo vozes baixas que vinham da 
TV em algum lugar. O Vigário caminhou até o móvel de cabe-
ceira e encarou o rádio-relógio por um longo tempo; marcava 
15h34min14s, quinze, dezesseis, dezessete...

Guaraci observou-o piscar os olhos a cada novo número, 
acompanhando de modo idiossincrático a sucessão dos segun-
dos. Anos atrás, pensara ter aprendido a decifrar os planos que 
as feições enigmáticas do padre escondiam, mas cinco séculos o 
tinham ensinado que aquele semblante pensativo nunca se deixava 
entender o suficiente.

De súbito, ele se voltou para o garoto num giro de corpo 
cerimonioso.

— A menina vem aí — murmurou com pressa. — Talvez nosso 
tempo esteja a acabar, tu sabes, não é? Boa sorte.

O Vigário tinha acabado de desaparecer no ar, sua imagem 
sugada pela lâmpada no teto feito água engolida por um ralo, 
quando a porta do quarto se abriu de repente. Uma garota de 
grandes olhos pretos e cabelos muito cacheados encarou Guaraci. 
Ele sorriu do modo mais simpático que conseguiu, mas tudo o 
que ela fez foi ignorá-lo sem constrangimento, como fizera nas 
últimas semanas, deixando-se cair na cama com um livro de capa 
grossa nas mãos.
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CAPÍTULO UM

Agnes Tahanian

Agnes Tahanian estava perto de completar quinze anos, 
mas sentia como se já estivesse há muito mais tempo ensinando 
a pronúncia correta de seu sobrenome às pessoas.

— É Tarraniã — silabou para a nova recepcionista da sua 
terapeuta. Depois, completou rápido, tentando não soar impa-
ciente: — É um sobrenome da Armênia, todo mundo diz errado 
na primeira vez.

A mulher corou.
— E o senhor é o responsável legal, certo? — perguntou ao 

homem idoso que acompanhava Agnes. — Marcílio... Tahanian?
— Sou eu — o homem respondeu com seriedade, ajeitando 

os óculos de armação frágil. — Tio-avô da Agnes.
A recepcionista assentiu e completou as anotações que fazia 

numa prancheta.
— Pronto. Logo a doutora vai te chamar, Agnes. Podem se 

sentar ali, enquanto isso.
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Sentaram-se no lugar indicado pela mulher. Agnes suspirou. 
Não gostava daquele lugar! Não, isso é um tanto impreciso. Na 
verdade, Agnes detestava aquela antessala, aquela poltrona em que 
agora estava, aqueles quadros estúpidos na parede, aquele relógio 
de ponteiros barulhentos sobre a porta...

Ao menos não detestava a psicóloga, com quem tinha encon-
tros quinzenais e, agora, semanais. Agnes até achava seu nome 
bonito: Micaela.

Mastigou a infelicidade ao pensar outra vez sobre isso: as 

sessões agora aconteciam todas as semanas.
Isso era novidade. Na semana anterior, a dra. Micaela havia 

chamado vô Marcílio para dentro do consultório, após dar por 
encerrada a sessão daquele dia. Isso não podia ser bom sinal, po-
dia? Claro que não. Ela dissera ao tio-avô que seria conveniente 
que os encontros deixassem de acontecer a cada quinze dias e 
passassem a acontecer toda semana.

Pronto, Agnes devia estar mesmo ficando louca. Por qual 
outro motivo a dra. Micaela faria isso, afinal de contas? Por que 
dobraria o número mensal de sessões? Quanto mais Agnes pensava 
sobre isso, mais sentia-se louca de pedra.

Não, terapia não é coisa de gente louca, a garota corrigiu-se; já 
tinha aprendido isso ao longo daqueles anos. Na verdade, todas 
as pessoas precisam de terapia, algumas só não sabem disso.

A questão era que a proposta para aumentar a frequência das 
sessões só poderia querer dizer que ela não estava progredindo. 
Ou será que estava? Não, ela não achava que estivesse melhorando. 
Se bobear, devia estar pior do que quando começara a se encon-
trar com a dra. Micaela, aos dez anos, por ocasião das perguntas 
repetitivas que andara fazendo sobre a esquizofrenia da mãe. 
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E, ao que parecia, não havia mesmo resposta para — por 
que a mamãe ficou louca? —, já que ainda não tinha ouvido nada 
convincente a respeito. A principal hipótese, na opinião de Agnes, 
era fraquíssima: a morte de Murilo, o pai da garota, teria sido 
demais para os nervos da pobre Paola Tahanian. Certo, mas por 
que as outras pessoas não enlouqueciam quando coisas tão ruins 
quanto aquelas lhes aconteciam?

Porque cada pessoa é um universo próprio, com suas reações parti-

culares às merdas que acontecem na vida e blá-blá-blá. Agnes entendia 
tudo aquilo, já era esperta o suficiente! Porém, tinha inabalável 
convicção de que suas perguntas tinham sido (aos dez anos) e 
ainda eram (aos quase quinze) bastante justificáveis.

Mas vô Marcílio não devia pensar que eram, porque correu 
a procurar uma psicóloga para a sobrinha-neta, o que apertou 
um tanto mais o tímido orçamento familiar. Bom... Cinco anos 
depois, Agnes ainda estava na mesma, condenada a encarar a 
antessala entediante daquele consultório detestável.

É claro que havia um lado bom. A dra. Micaela lhe ensinara 
a aceitar, já que entender era impossível, o fato de que a mãe havia 
enlouquecido quando Agnes era apenas uma bebê; que vô Marcílio 
era um velho ranzinza e teimoso, mas a amava, e isso era tudo 
que importava; que estava tudo bem não ser tão extrovertida 
quanto as outras garotas da escola; e que o amigo imaginário era 
só um truque da sua mente que deixaria de existir assim que ela 
entrasse na pré-adolescência.

O problema é que Guaraci não desapareceu. No máximo, 
passava dias sem dar as caras, mas lá estava seu rosto de lua cheia 
quando Agnes menos esperava.

Um dia, mandou-o embora. Já estava com treze anos, na 
época, e seu cérebro estranho precisava entender que não tinha 
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mais idade para ter amigos imaginários. Só que Guaraci não 
arredou pé: continuava tagarelando suas coisas de índio pelos 
cantos, acompanhando-a a quase todo lugar...

Para resolver parte do problema, na época dos seus treze 
anos, Agnes decidiu deixar de falar dele nas sessões de terapia. 
Quando a dra. Micaela perguntasse, ela diria que o amigo ima-
ginário havia desaparecido e fim da história. Ignorá-lo devia ser 
o remédio certo para que ele sumisse.

Porém... Guaraci ainda não tinha deixado de existir. Nos 
últimos tempos, Agnes só pensava nisso. Mal conseguia dormir, 
temendo que fosse mesmo louca como a mãe. Afinal... estava se 
tornando uma adolescente com um amigo imaginário!

— Preciso confessar uma coisa — Agnes tinha dito à dra. 
Micaela, na sessão da semana anterior.

— Estou ouvindo, querida.
— Bom... — Tentou escolher as palavras menos estúpidas. — É 

sobre o Guaraci. Eu menti quando disse que ele tinha desaparecido, 
dois anos atrás... na verdade, ele nunca foi embora.

A dra. Micaela franziu o cenho.
— Guaraci?
— Sim...
— Desculpe, querida. — A doutora uniu as mãos. — Mas não 

estou mesmo lembrada disso.
— Guaraci, uai... O meu amigo imaginário... O índio tupini-

quim que viu os portugueses chegarem ao Brasil e tal... Lembrou?
O rosto da doutora tinha o formato de uma grande e bela 

interrogação.
— Tem certeza de que já falamos sobre isso?
Agnes murchou. Mais essa, agora!
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— Bom, não importa. — A psicóloga sorriu. — Por que não 
me fala sobre esse Guaraci hoje?

E lá foi Agnes contar sobre o índio que vestia roupa de 
coroinha, era quase insuportavelmente tagarela e, nos últimos 
dias, vinha insistindo para que ela procurasse por uma tal porta 
escondida em algum lugar da escola onde estudava.

O fato é que foi ao fim dessa última conversa que a dra. 
Micaela pediu que as sessões de terapia passassem a ser semanais. 
Não podia ser coincidência.

E, neste momento, enquanto Agnes detestava tudo entre 
o chão e o teto da sala de espera, a psicóloga surgiu na porta 
do consultório com seu sorriso de dentes mais brancos que um 
papel sulfite.

— Boa tarde, querida. — Ela a cumprimentou com animação. 
— Vamos lá?

Agnes suspirou. Pensando bem, se estivesse mesmo en-
louquecendo, as sessões semanais talvez fossem a sua última 
oportunidade de se salvar.

‡ ‡ ‡ 

Antes do tempo, quando em todo o universo urdia o caos, havia 

Nhanderuvuçu. Era apenas um pensamento, uma consciência solitária, 

porém, ainda assim, todo-poderoso. 

Apesar das convulsões cataclísmicas por toda a existência, chegou 

o momento em que Nhanderuvuçu sentiu-se entediado. Então, decidiu 

criar entidades de poder, deuses a quem caberia ordenar todas as coisas.

Tupã, dentre eles o maior, desceu do céu certo dia. De cima de um 

monte na América do Sul, criou tudo o que existe na natureza. Mas, 

antes de voltar aos céus, Tupã construiu estátuas de argila, deu-lhes 
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o sopro da vida e, depois, deixou-as na companhia dos espíritos do 

bem e do mal.

Os homens, em que pese sua inanimada origem, tornaram-se mais 

do que apenas estátuas antigas. Espalharam-se por toda a parte, do forte 

calor tropical no norte aos rigores das paisagens geladas no sul.

E tantas gerações passaram que, a partir de certo ponto, eram 

incapazes de se reconhecerem quando se topavam ao acaso. Tampouco 

entendiam as palavras uns dos outros, de modo que a incompreensão se 

tornou estranhamento, o estranhamento se tornou  conflito e o conflito 

se tornou inimizade mortal.

Mas a incompreensão e a distância não eram os únicos motivos 

para a guerra; a batalha estava no sangue dos filhos de Tupã. Por isso, 

mesmo as nações falantes da Grande Língua Tupi e aquelas próximas 

delas guerreavam entre si ao longo de toda a costa leste da América 

do Sul: os tupiniquins combatiam ao norte, ao leste, os tupinambás e, 

ao sul, os goitacás; os potiguaras enfrentavam, ao norte, os tremembés 

e, ao sul, os tabajaras; os caetés, ao norte, disputavam territórios com 

os tabajaras e, ao sul, com os tupinambás; e estas não eram mais do 

que apenas algumas das irreconciliáveis relações entre os homens que 

habitavam aquela parte do mundo.

Apesar das diferenças, sabiam, como iguais, dos mistérios ce-

lestes de Nhanderuvuçu; da potência criadora de Tupã; dos cantos 

sagrados de Iara, Senhora das Águas; do cuidado materno de Jaci, 

Senhora da Noite e da Lua; e do terror dos Caiporas, Senhores do 

Azar e Protetores da Floresta.

Mas havia muito sobre o que os filhos de Tupã não sabiam. E, 

certa manhã, poucos dias depois de os pajés em toda parte lerem 

infortúnios perturbadores nas estrelas, uma esquadra de navios 

cheios dos filhos de um deus chamado Javé veio margeando o litoral 

dos tupiniquins.
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Tão curiosos quanto possível, estes filhos de Tupã deram boas-vin-

das aos filhos de Javé. Na praia, os recém-chegados rezaram uma missa 

para Cristo, um deus-filho, e isso causou desconforto entre os pajés. Mas, 

porque os homens de longe deram-lhes espelhos e outras preciosidades de 

sua terra além-mar, os caciques e os outros filhos de Tupã concordaram 

que não havia nada de mal naquilo.

Com os meses, os filhos de Javé passaram a apoiar muitas tribos 

tupiniquins em suas contendas locais. Aliados poderosos que eram, 

tomaram para si guerreiros e membros civis das nações derrotadas, 

castigando-os com a labuta de cortar e transportar aos seus navios 

quantidade incalculável da madeira pela qual se interessavam tanto. 

E porque o apoio militar dos filhos de Javé era importante, sobretudo 

naquele tempo em que doenças misteriosas passaram a fazer grandes 

guerreiros agonizarem até a morte, os filhos de Tupã concordaram que 

nisso, também, não havia nada de mal.

Com os anos, muitos sacerdotes de Javé desembarcaram na terra 

que chamavam de “Santa Cruz”. E, apesar de serem impermeáveis à 

explicação de que, na verdade, o lugar se chamava “Pindorama”, esses 

homens brancos, ao contrário daqueles que primeiro tinham chegado, 

estavam pouco interessados nas guerras, na madeira ou nas mulheres 

locais. Interessava-lhes mais compreender o idioma dos filhos de Tupã, 

além de aprender sobre seus deuses e costumes.

Quando aprenderam o bastante, os padres explicaram que Tupã e 

Javé não eram tão diferentes, pois também Javé tinha criado seus filhos 

a partir do barro. Além disso, o heroico sacrifício de vida do deus-filho 

chamado Cristo havia sido capaz de vencer até mesmo a morte, um 

feito, de fato, assombroso. Por tanta semelhança e tamanho heroísmo, 

os padres explicaram que melhor seria chamar Tupã por seu nome mais 

grandioso: Javé. E porque Javé deu o próprio deus-filho para vencer os 
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espíritos maus da floresta e também dos mares, muitos filhos de Tupã 

concordaram que não havia nada de mal nisso.

Mas algo murmurou no vento o que apenas alguns pajés puderam 

escutar. O que eles ouviram, não contaram a ninguém, mas correu o 

boato de que alguns foram vistos entrando nos troncos ocos dos gran-

des jequitibás mágicos; e, de dentro deles, diz-se, os assombrados pajés 

jamais retornaram.

‡ ‡ ‡

Agnes tinha certeza: era verdade que os meninos amadurecem 
bem depois das meninas. Havia lido um artigo sobre isso na inter-
net, embora algo tão óbvio dispensasse os rigores acadêmicos e...

— Agnes... Tan... Tan...
Os meninos no fundo da sala deram risadinhas abafadas.
— Se diz Tarraniã — Agnes disse para a professora substitu-

ta. — Presente.
— Bartolomeu Cardoso.
— Presente!
— Bernardo Ferreira.
— Presente!
Um garoto sussurrou algumas carteiras atrás:
— O que foi que ela disse mesmo? Agnes Tobogã?
Os outros meninos riram a valer, mas Agnes já havia voltado 

aos pensamentos sobre garotos amadurecerem depois das garo-
tas. E o fato de a chamada, todos os dias, ser motivo de piadas e 
trocadilhos com os nomes dos colegas era só uma prova disso.
Estavam no nono ano, o último do ensino fundamental, mas ela 
podia apostar que, na faculdade, eles ainda estariam chupando o 
dedo e fazendo piadas sobre pum.
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Na hora do intervalo, como de costume, reuniu-se com seus 
únicos amigos na cantina, na mesma mesa de sempre.

— Eu não quero ser maldoso e nem nada — Dirceu falou, 
enquanto acomodava-se com sua bandeja de comida entre Agnes 
e Júlia —, mas bem que gostei de a professora Rosália ter ido pra 
sei lá onde. Essa Olívia parece ser muito mais legal, não acham?

Júlia deu de ombros e depois jogou para trás os cabelos, tão 
lisos quanto pretos.

— Ouvi dizer que a professora Rosália foi fazer um mestra-
do em Portugal. — Deu uma colherada econômica em seu purê 
de batata e avaliou o sabor com desconfiança. — Mestrado em 
Biologia na Universidade de Coimbra, se eu não estiver enganada.

Portugal era um dos lugares que Agnes queria conhecer, 
quando fizesse o mochilão que tantas vezes tinha planejado. 
Viajar o mundo sozinha era seu grande plano, se não fosse parar 
dentro de um manicômio.

— Já li sobre essa universidade uma vez — ela comentou. — 
Uma das mais antigas do mundo, né?

Júlia assentiu com a cabeça. Por um longo minuto, ouviu-se 
apenas o ruído dos amigos comendo o prato do dia: arroz tem-
perado, purê de batata inglesa sem leite, salada de manga com 
rúcula e klops de carne.

— Por que você gostou da saída dela, Dirceu? — Caio, o me-
nino negro sentado bem na frente de Agnes, perguntou com um 
traço engraçado no rosto.

Dirceu deu de ombros.
— Acho que ela não ia com a minha cara.
— Eu tenho outra teoria — Caio disse, agora com bem mais 

que apenas um traço engraçado no rosto. — Aposto que o problema 
foi a bronca que ela te deu por causa das maçãs.
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Os amigos gargalharam com vontade.
— Muito hilário, Caio. — Dirceu ergueu a voz sobre as risadas 

enquanto tentava, sem jeito, manusear os talheres para serrilhar 
seu klops de carne; desistiu sob o olhar divertido dos outros. — 
Mas pode ficar sabendo que só uma vez eu trouxe maçã para a 
professora Rosália. Talvez duas ou três... no máximo quatro.

— E ela pensou que você estava tentando comprar uma nota 
melhor na prova trimestral — Júlia disse com um ar sério que 
não resistiu às últimas palavras da frase.

Agora, apenas Juan Pablo, o menor dos amigos à mesa, não 
estava rindo.

— Por isso que você pede tantas maçãs, seu pilantra — ele disse 
numa voz esganiçada, apontando o dedo roliço para o rosto do 
irmão mais velho. — Por causa dele, mamãe nunca deixa faltar 
maçãs em casa! E eu odeio maçãs, principalmente as farinhentas!

— Vê se cala a boca, JP. — Dirceu apontou o garfo na direção 
do garoto. — E eles só estão de brincadeira, as maçãs são pra mim 
e mais ninguém.

O Educandário Judaico Rei Davi era um dos mais caros e 
respeitados colégios na cidade de Belo Horizonte. Todos os meses, 
custava uma pequena fortuna à aposentadoria de vô Marcílio, que 
fazia questão de ver as melhores notas no boletim da sobrinha-neta.

Mas, para a garota, o que fazia daquela a melhor escola possível 
não era o ranking do Ministério da Educação; eram seus amigos. 
Eles estavam juntos desde o primeiro ano, exceto por Juan Pablo, 
que era três anos mais novo e cursava agora o sexto ano.

Enquanto comia, Agnes lembrou-se de quando, em seu primeiro 
dia de aula, sentou-se para lanchar naquele mesmo refeitório, com 
Guaraci falando quase sem respirar sobre como tinha adorado a 
escola e sobre como ela ficava bem naquele uniforme azul.
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À época, sempre que estavam em público, Agnes tampava a 
boca para falar de modo discreto com o amigo imaginário. Porém, 
mesmo com máxima discrição, não pôde deixar de suspeitar que 
todas as outras crianças pareciam observá-la de soslaio, como se 
soubessem que bem ali estava uma garota estranha falando com 
um índio imaginário.

Guaraci desapareceu no ar quando um menino negro e magro, 
de cabeça raspada e sorriso bonito, veio andando na direção de Agnes. 
Com atenção, ela ouviu que ele morava no Orfanato Municipal, junto 
de outros cinquenta meninos e meninas, tendo conseguido uma 
bolsa após ficar em primeiro lugar na concorrida prova de seleção 
para bolsistas do Educandário Judaico Rei Davi. Aos sete anos, 
Agnes ainda não pensava sobre namorados, mas Caio ocuparia o 
único lugar na lista muito em breve, quando chegasse o momento.

Por outro lado, a amizade com Júlia não começou de forma 
tão instantânea. Na sala de aula, a garota era a queridinha dos 
meninos, uma Branca de Neve de longos e brilhantes cabelos lisos. 
Não é que Agnes sentisse inveja, mas achava que tanta atenção 
fazia Júlia se tornar uma menina insuportável. Com o tempo, 
porém, as afinidades estreitaram-se o suficiente para que, agora, 
elas não se imaginassem uma sem a companhia da outra.

Quanto a Dirceu, parecia não existir pessoa com quem ele 
não se desse bem. Era o garoto mais engraçado que Agnes co-
nhecia. Gordinho, de bochechas rosadas e cabelos loiros e lisos, 
quase não havia assunto em que não conseguisse emplacar uma 
piada ou, no mínimo, um trocadilho. Podia ser muito imaturo 
(os meninos... bom, os meninos não têm jeito), às vezes irritante, 
mas com frequência fazia a alegria de todos.

Quando chegaram ao quarto ano, conheceram Juan Pablo, 
o irmão menor de quem Dirceu sempre falava. Então calouro do 
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primeiro ano que o irmão maior, embora seu humor ainda fosse 
um tanto involuntário (o que, Agnes achava, o tornava ainda 
melhor). Na época, ele explicava repetidas vezes que os nomes 
Juan Pablo e Dirceu foram uma ideia do pai, torcedor fanático do 
Cruzeiro, em homenagem a dois de seus ídolos do futebol. Apesar 
da insistência nas peneiras seletivas do time colegial, o pequeno 
não tinha qualquer talento para o esporte de Pelé.

Bom, aqueles eram todos os amigos de Agnes. Não muitos, 
mas suficientes. Para uma garota introvertida, até que estava 
bom. No agora longínquo primeiro dia de aula, chegou a achar 
que ninguém fosse gostar dela. Tinha medo de contar às pessoas 
sobre sua mãe... Medo de todos terminarem achando que também 
ela, Agnes, era louca.

Quando Agnes emergiu desses pensamentos, Júlia estava 
falando:

— ...bem estranho! Fico pensando onde é que ele está.
— Deve ter tirado umas férias, uai — opinou Caio. — Quero 

dizer, ele é famoso. Deve ter uma agenda bem cheia e cansativa. 
Talvez só estivesse um pouco cansado, por isso resolveu fazer uma 
viagem sem avisar ninguém, pra variar. Eu faria isso!

Agnes não demorou a notar que os amigos estavam falando 
sobre o rabino desaparecido havia alguns dias. Noah Minsk 
era o principal líder da pequena comunidade judaica em Belo 
Horizonte, um americano que há anos vivia no Brasil.

Noah estivera na casa de Agnes incontáveis vezes. Talvez 
por isso ela percebesse com alguma estranheza o fato de que ele 
era alguém muito famoso, autor de vários livros de autoajuda e 
figura respeitada até mesmo pelos não judeus de todo o país; para 
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a garota, o velho sempre fora somente o amigo de vô Marcílio, 
uma pessoa não mais do que comum.

— Já disse que meu pai não gosta dele? — perguntou Júlia.
— Aposto meu braço que acerto o motivo — Caio falou. — 

Porque ele é um judeu reformista?
— É, isso irrita bastante o papai. Vive dizendo: “Qualquer 

dia desses, o rabino Noah Minsk vai incentivar os judeus a tra-
balharem aos sábados.”

— Muita gente diz isso. — Caio deu de ombros. — Já dona Edith 
(vocês sabem, a diretora do orfanato) é a maior fã do cara. Acho até 
que ela tem uma paixonite, falando sério! Na verdade, todo mundo 
no orfanato acha isso. Imaginem só, aqueles dois namorando...

Dirceu e Juan Pablo entreolharam-se.
— Não, obrigado — falou Juan Pablo com uma careta.
— Prefiro morrer lentamente — gemeu Dirceu.
Os cinco riram por um longo minuto.
— E você, amiga? — Júlia perguntou para Agnes. — Sua 

família é bem próxima do rabino Noah, não é?
Agnes assentiu.
— Só vô Marcílio e vô Lucindo — refletiu um pouco. — Mas 

vô Marcílio é mais próximo dele, eu acho. Às vezes, o rabino 
Noah ia lá em casa jantar, e eles batiam papo até tarde da noite. 
Uma conversa meio chata, na verdade.

— Política, né? — Caio arriscou.
— É. — Agnes deu de ombros.
— Igual à dona Edith. Sempre dizendo que os judeus precisam 

garantir seu futuro. Que o mundo inteiro é antissemita.
— Isso é um saco, na verdade — Agnes desabafou. — O rabino 

Noah e vô Marcílio pensam que os judeus estão em constante 
perigo e tudo mais. Vô Marcílio e eu até discutimos por causa 
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disso na semana passada... Acho que antissemitismo é a primeira 
palavra que cada pessoa na minha família aprende a falar. O 
mundo já seria bem horrível sem todo esse pânico.

— Eu acho que todos os judeus adultos são assim — Júlia 
disse. — Papai, por exemplo, está sempre discursando sobre a 
Inquisição Espanhola, o Santo Ofício Lusitano, o holocausto... 
Como se isso tudo tivesse acontecido semana passada e nós não 
estivéssemos seguros de verdade em lugar nenhum...

— Sem contar a escravidão no Egito, ou o rei Nabucodonosor — 
Dirceu comentou e, quando todos o encararam, pigarreou. — Uai, 
são histórias mais antigas e, nem por isso, menos importantes...

Caio balançou a cabeça.
— Mas vocês já fizeram as pazes? — ele perguntou para 

Agnes. — Você e o sr. Marcílio?
— Nossas brigas não duram muito tempo — a garota res-

pondeu. — Ele sempre diz alguma coisa bastante irritante sobre 
a adolescência ser passageira e depois muda de assunto. Às vezes, 
eu queria que ele fosse mais relaxado, como vô Lucindo. Nem 
parece que são irmãos gêmeos...

Agnes estava cansada, de verdade, dos artigos sobre a es-
calada moderna do antissemitismo que vô Marcílio lia em voz 
alta, sombrio, na poltrona da sala; seu maior medo era aprender 
a viver com medo.

— Vocês nunca notaram o que estão fazendo com a gente? — 
ela perguntou sem pensar muito. — Sabe, isso não fazia diferença 
até pouco tempo atrás, mas por algum motivo comecei a perceber: 
nós estudamos em um colégio judeu, nossos amigos são todos 
judeus, as visitas que recebemos em casa sempre são judias e nós 
só visitamos judeus. Os autores dos livros que lemos? Judeus. E as 
músicas de que gostamos? Se não são judaicas, é melhor descobrir 
uma ascendência judia na cantora...
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Os amigos concordaram com acenos de cabeça, mas com 
expressões vazias demais para o gosto de Agnes; era provável 
que eles ainda não pensassem sobre aquelas coisas.

— Tipo, eu acho ótimo essa coisa de valorizar o que somos, 
nossas raízes, mas não quero deixar de conhecer o mundo só 
porque tem gente cheia de ódio por aí — Agnes interrompeu-se 
antes de continuar, mastigando com incerteza a frase a seguir. — 
Não quero viver pra sempre nesse gueto que estão construindo 
ao nosso redor.

Ela sabia que essa palavra, gueto, soaria como um palavrão 
para os amigos, naquele contexto. Os guetos onde o Império 
Romano amontoou judeus, quatrocentos anos antes de Cristo, 
e muito tempo depois, quando Hitler fez o mesmo durante a 
Segunda Guerra Mundial, não eram o tipo de coisa que se men-
cionava sem antes avisar.

‡ ‡ ‡

Na madrugada quieta, uma moto surgiu com farol alto no 
fim de uma rua. Foi diminuindo a velocidade até parar em frente 
a uma propriedade de arquitetura destacada.

Um homem desceu da garupa, retirou o capacete preto e seus 
olhos orientais verificaram os arredores.

— Parece tudo ok — ele disse, depois de um instante.
Então, a mulher que pilotava puxou a chave da ignição e a luz 

do farol apagou-se. Tirou o capacete e ajeitou os cabelos blackpo-

wer usando os próprios dedos. Depois, olhou do homem para a 
propriedade diante da qual pararam e murmurou:

— Vamos fazer isso rápido.
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Ambos usavam calças e agasalhos pretos, quase camuflados 
na noite. Caminharam lado a lado, até o batente do portal da 
sinagoga, e depois olharam em todas as direções. Esperaram um 
minuto, mas nada se moveu em nenhum dos lados da rua.

— Vai — ela ordenou.
Fevereiro abaixou-se e inseriu na fechadura uma espécie 

de agulha, seguida de um gancho fino. A trinca fez um ruído 
característico e a porta cedeu ao primeiro empurrão.

Entraram pela menor greta possível e fecharam a porta. Lá 
dentro, tudo era breu.

— Tu sabias — sussurrou Nanã no escuro — que os sábios 
judeus proíbem, desde os tempos do profeta Isaías, que se entre 
numa sinagoga com outro objetivo que não seja orar ou estudar 
a Torá?

Fevereiro não respondeu de pronto. Caminharam mais al-
guns passos no escuro até que ele murmurou num tom sombrio:

— Quer dizer que não deveríamos estar aqui.
Nanã riu-se.
— Estou falando sério — o oriental disse nervoso. — No Japão, 

acredita-se que os templos são alguns dos lugares mais mágicos 
que existem. “Lugares de poder devem ter suas regras respeitadas”, 
meu avô costumava dizer.

A mulher parou de andar e encarou-o no escuro.
— Isso na tua voz é medo, agente Fevereiro?
— Não, senhora — Fevereiro respondeu rápido e depois ligou 

uma lanterna.
Nanã também ligou a sua. Eles estavam no corredor central 

de uma grandiosa sinagoga, com bancos de madeira à esquerda 
e à direita. 
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— Esperava algo diferente — disse Fevereiro, sua voz ecoando 
alto por toda parte do templo vazio. — Opa.

— Como o quê? Acordar toda a vizinhança?
— Desculpe.
Jogaram luzes sobre os bancos e nos intervalos entre eles, 

mas não encontraram nada. Depois, separaram-se, cada um 
encarregando-se de uma lateral da sinagoga. Encontraram-se de 
novo mais à frente, no meio do templo; ali havia uma urna com 
tampo de vidro. Nanã jogou luz sobre ela e viram no fundo um 
pergaminho parcialmente desenrolado.

— Um pergaminho de verdade — sussurrou Fevereiro. — 
Acho que nunca tinha visto um desses.

— Esta urna é o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. O perga-
minho aí dentro é a Torá.

— A bíblia dos judeus.
— Errado. A bíblia hebraica é chamada de Tanak, a Torá é só 

uma parte dela. — Nanã tocou o vidro e ele tilintou em resposta. 
— Também são os cinco primeiros livros da bíblia cristã. Além 
do mais, personagens importantes aqui são citados no Alcorão 
dos muçulmanos: Adão, Eva, Moisés, Abraão, Davi...

Mais adiante, o altar era encimado por uma viga em forma 
de arco com escritos em hebraico.

— Bonito — disse Fevereiro.
De um lado e outro, havia dois candelabros com sete pontas 

cada um. Fevereiro apontou a lanterna para um deles, que refletiu 
uma luz difusa.

— O Menorá — disse Nanã. — São sete pontas, cada uma 
representa uma raiz da Árvore da Vida.

— Já ouvi falar da Árvore da Vida.
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— Mas é claro — a mulher murmurou com impaciência. — 
Aquela de onde Adão e Eva teriam comido o fruto proibido. Foi 
o que os levou a serem expulsos do Éden por Javé. Essa é uma 
história universal.

— Você não deveria pronunciar esse nome, deveria? Os judeus 
não mencionam.

— Eu não sou judia.
— Mas estamos numa sinagoga. Bom, eu só pensei...
Silêncio.
— Agente Fevereiro, tu tens certeza de que não estás com medo?
O homem respondeu rápido:
— Não, senhora.
— Existem alguns motivos para os judeus não pronunciarem 

o nome de Deus — explicou Nanã. — A palavra tem muito poder 
no judaísmo, sobretudo se for dita em hebraico. Se sabes alguma 
coisa sobre semiótica, agente, vais entender um pouco disto: sig-

nificante e significado. Escrita ou falada, a palavra (o significante) 
é só a representação de algo.

— Eu sempre preferi as disciplinas de exatas, na escola.
Nanã ignorou-o.
— Por exemplo: a palavra Fevereiro não é tu, porque tu não 

és só um agrupado de letras, e sim, hmm, vamos ver... um cara 
nipônico, de cabelos pretos e muito, muito medroso.

— Eu não estou com medo — Fevereiro disse e esbarrou 
num banco.

Nanã ignorou-o outra vez.
— A palavra Fevereiro, portanto, apenas representa tu, mas 

não é tu. Por isso ela é o significante. Tu, tu de verdade, és o 
significado. — Abaixou-se para iluminar sob um dos bancos, mas 
logo ficou de pé, batendo uma das mãos nos joelhos. — Entendes? 
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Para muitos judeus, o nome de Deus, quando falado, não é só 
uma representação direta de algo sagrado. O nome de Deus é o 
significante e o significado ao mesmo tempo. Deus em forma de 
palavra, literalmente. Magia cabalística, sobre a qual todo agente 
de campo deveria ter lido, aliás.

— Isso não explica por que os judeus não dizem o nome de 
Deus — Fevereiro murmurou. — Se a palavra tem um poder 
tão grande para eles, seria mais um motivo para dizê-la, e não 
o contrário.

— Se tivessem certeza sobre a pronúncia correta do nome. 
Provavelmente o nome correto foi perdido junto com o hebraico 
antigo. A verdade é que existe muita controvérsia sobre a pro-
núncia correta. Dizem que até mesmo a anatomia da língua, hoje, 
é incapaz de pronunciar palavras que os judeus de três mil anos 
atrás pronunciavam.

Nanã sentou-se num dos bancos, iluminando de baixo para 
cima seu próprio rosto; pareceu divertir-se por um minuto.

— Além disso, como eu já disse, existem alguns motivos para 
os judeus não pronunciarem o nome do Criador. Um dos mais 
simples está em seu próprio livro sagrado: Não tomarás o Nome do 

Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que 

tomar o Seu Nome em vão.

Fevereiro disse numa voz falha:
— O Deus deles não é um Deus que alguém gostaria de 

contrariar.
— Não — Nanã fungou. — E é por causa de todas essas coi-

sas, caro agente, que tu não ouvirás um judeu dizer Javé, Jeová 

ou Yahweh, como os cristãos dizem, por exemplo. Em vez disso, 
ouvirás usarem nomes honoráveis indiretos, como Adonai ou 
Senhor, Altíssimo e também Elohin, que quer dizer Senhor do Céu. 
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— Nanã levantou-se. — Agora, menos papo e mais trabalho. Mas, 
como dever de casa, eu quero que tu estudes judaísmo e cabala. 
Livros, sites, o que puderes. Se vamos trabalhar juntos neste caso, 
tu vais precisar saber o mínimo.

Seguiram jogando luzes sobre cada centímetro da sinagoga, 
as lanternas erguidas à altura das orelhas. No fundo, sob uma 
curvatura do teto que descia abobadado em direção ao chão, 
encontraram uma discreta portinhola, quase imperceptível à 
luz das lanternas.

Fevereiro tentou o truque com a agulha e o gancho, mas a 
trinca não cedeu.

— Arrombar está fora de cogitação — avisou Nanã. — Não 
podemos deixar pistas de que estivemos aqui.

Na escuridão, Fevereiro crispou os lábios.
— Só me deixe tentar mais uma vez.
Mas a porta seguiu sem ceder. Nanã aproximou-se e avaliou 

a fechadura.
— Tens algo para transmutação? Me vê essa coisa que tu usas 

no braço, vai servir.
Fevereiro tirou a pulseira de borracha e estendeu-lhe. Nanã 

apanhou um pequeno estojo em um dos bolsos e tirou dele um 
giz. Com ele, desenhou um círculo ao redor da fechadura, acres-
centando-lhe círculos menores, semicírculos, um hexágono e 
um triângulo distribuídos de modo específico. Então, posicionou 
sua mão sob o desenho, tendo a pulseira de Fevereiro na palma, 
e fechou os olhos.

Alguns segundos depois, ouviu-se um ruído discreto e a 
porta cedeu sobre a mão espalmada de Nanã. Nela, a pulseira de 
Fevereiro fora transmutada num híbrido de pulseira com uma 
pesada barra de ferro retangular.
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— Simples assim — disse Nanã, enfiando o dedo no lugar onde 
deveria estar o trinco da porta. Depois, estendeu para Fevereiro 
o que antes fora uma pulseira. — Na saída, precisamos desfazer 
a transmutação ou o zelador vai perceber que o trinco sumiu. 

Encurvaram-se para passar pela portinhola. Além dela, havia 
uma espécie de gabinete muito apertado, com estantes abarrotadas 
de livros até o teto.

— Droga, que cheiro é esse? — queixou-se Fevereiro.
— Mofo, eu acho — Nanã disse com voz anasalada ao tampar 

o nariz.
Havia uma pequena janela no alto, por onde deveria entrar 

alguma luz durante o dia, e uma mesinha no centro do gabinete, 
ladeada de duas almofadas no chão.

— O gabinete de Noah Minsk — murmurou Nanã. — Ali, 
veja aquelas gavetas.

Fevereiro vasculhou as gavetas em um móvel ao lado de uma 
poltrona. Encontrou um caderno de anotações, então sacou um 
celular e começou a fazer fotos das páginas.

— Que lugarzinho xexelento — retorquiu Nanã, jogando luz 
sobre as estantes.

— Acho que encontrei uma coisa.
Fevereiro estendeu-lhe uma pilha de envelopes amarelos, 

amarrados com um barbante. Nanã entregou sua lanterna para 
ele e desamarrou-os com impaciência. No primeiro deles, havia 
algo escrito sob a massa de barbante e as letras caprichosas foram 
ganhando sentido pouco a pouco, conforme desenrolava o bolo 
de envelopes:

Para os agentes d’A Polícia Secreta para Crimes Mágicos
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Os dois trocaram olhares. Sob a luz da lanterna que Fevereiro 
segurava, Nanã abriu o primeiro envelope num raro gesto de an-
siedade, tão rápido que quase rasgou seu frágil material. Dentro 
havia apenas um pequeno pedaço do mesmo papel amarelado de 
que eram feitos os envelopes. Estava escrito:

O destino é o que é.

— O destino é o que é? — silabou Fevereiro.
— O destino é o que é — Nanã repetiu devagar.
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