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Capítulo 1

{A perda da voz chama-se afonia. 
Pode ser orgânica (por lesão) 

ou psicológica (por medo, ansiedade).}

Sábado

Melinda Grenet nunca sentiu tanto medo. Encontrava-
-se num arremedo de enfermaria, e do lado de fora multipli-
cavam-se sons aterrorizantes de tiros, explosões e gritos. Algo 
perturbava o ambiente do acampamento feio e sujo para onde 
havia sido trazida. Algo muito grave.

Esquadrinhou o compartimento em busca de uma rota de 
fuga ou um esconderijo: o quarto media em torno de 20 me-
tros quadrados; contava com uma única porta, que não estava 
trancada, mas era possível deduzir pelos impactos que já havia 
sido atingida por vários projéteis desgovernados. Na parede 
oposta, uma janela estreita gradeada com tábuas externas fir-
memente afixadas, separadas por espaços de centímetros – a 

miolo2-correntesparalelas.indd   13 6/7/2017   10:57:46 PM



14  |  L í L i a  F i g u e i r e d o

enfermaria era também uma prisão. A mobília se restringia a 
uma cadeira de metal de pés enferrujados, uma pequena mesa 
e uma cama rudimentar onde jazia o corpo de um rapaz. À es-
querda do leito, um frasco de soro pendia, triste. Não havia 
onde se esconder ou escapatória a não ser a porta.

Sua mochila estava arrumada, e ela a colocou nas costas 
sem entender muito bem por quê. Decerto não sairia com vida 
daquela loucura, mas tinha uma tênue esperança de a confu-
são ser fruto de alguma intervenção policial para desbaratar 
aquele antro clandestino.

Pela aproximação do barulho, percebeu a iminente che-
gada dos invasores. Frases em tom autoritário se sobressaíam, 
mas não o suficiente para compreender as palavras. Apoiou-
-se ao canto mais afastado da entrada e se agachou. Fechou os 
olhos, pôs as mãos sobre os ouvidos e suspendeu a respiração; 
queria suprimir os sentidos, isolar-se da realidade. Rezou para 
a execução ser rápida e indolor. Só restava esperar pelo desfe-
cho trágico já imaginado desde o seu sequestro.

Um estrondo brusco e forte avisou: a porta da enfermaria 
foi arrombada com violência.

Era o fim.

a

Algumas vezes especulou quais seriam seus pensamentos e 
sentimentos se um dia soubesse da proximidade do próprio 
fim. Se focaria em si e no mistério após a morte, ou se se preo-
cuparia sobretudo pela tristeza das pessoas amadas em seu 
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luto. Refletiria mais sobre os feitos alcançados ou lamentaria 
as desistências? E se ainda gostaria de realizá-las antes de partir.

Mas naquele momento não foi nenhuma dessas questões a 
ocupar sua mente. Só conseguia pensar em como escolhas in-
dividuais podiam alterar os rumos de destinos alheios. Era o 
caso ali. O jovem na cama optou por caminhos danosos a si 
próprio, e ela, e talvez mais gente, iria pagar por isso sem o me-
nor propósito. O bordão a vida é minha, ninguém tem nada com 
isso revelava-se falso: os atos influenciam não só quem está pró-
ximo, mas também os que estão distantes, mesmo desconheci-
dos. Lembrou-se da frase do poeta John Donne: “Nenhum ho-
mem é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é 
uma parte do continente, uma parte de um todo”.

Aquele rapaz viveu pensando ser uma ilha, implodiu-a e ar-
rastou com ela várias partes do continente de Melinda, sem se-
quer tê-la conhecido.

a

Quando o apavorante baque da porta desmoronando ressoou 
na enfermaria, esperou a rajada de tiros, o último som. Mas, no 
lugar de disparos, ouviu passos vindos em sua direção até para-
rem próximos.

– Ora, ora, o que temos aqui? – Falava em sua língua e não 
em espanhol, o idioma local. – E parece que estava de saí-
da. Chefe!

Ela entreabriu os olhos: eram três, fortemente armados. Usa-
vam algumas peças estampadas em camuflagem militar e exi-
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biam riscas pretas nas faces. Não se iludiu; seriam tudo, menos 
seus salvadores. Estavam contidos, atentos a toda movimentação, 
pareciam aguardar comando; eram muito diferentes de seus se-
questradores, bando desordenado, falastrão, sempre aos berros. 
Um outro homem entrou. Avaliou rápido a situação, olhou o 
corpo na cama, tirou do bolso um papel do tamanho de uma 
foto de passaporte e comparou com o rosto do rapaz morto.

– É ele! – Verificou o pulso, comprovando a morte.
Fez alguns registros com uma pequena câmera. Então 

veio na direção dela. Agarrando-a pelos braços, obrigou-a se 
levantar. Encarou-a com os olhos frios, e um pavor gelado a 
imobilizou.

– Quem é você? Conhecia o rapaz? O que ocorreu aqui? – A 
rispidez exigia respostas rápidas e verdadeiras.

Ela queria explicar, mas uma corda invisível lhe apertava a 
garganta, impossibilitando qualquer emissão de som. Voz, lín-
gua, lábios se recusavam a obedecer ao comando para falar.

– Ela vem conosco. – Soltou-a. – Vai nos contar o que sabe.
– Devo vendar, Chefe?
Hesitou uns poucos segundos, avaliando-a.
– Não. Só imobilize. – E saiu, seguido pelos outros dois.
Ela viu horrorizada o “soldado” tirar do bolso uma fita ade-

siva e atar-lhe os pulsos com as mãos para a frente.
– E ainda pode ser a sobremesa – comentou com um sorri-

so lascivo enquanto a empurrava para fora daquele seu último 
local de trabalho.

O acampamento era a paisagem do inferno. As toscas caba-
nas se erguiam em labaredas; o cheiro de combustível e borra-
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cha queimados era nauseante; poeira e muita fumaça emba-
çavam a visão; o calor provocado pelos incêndios se juntou à 
temperatura já alta, tornando o local insuportavelmente quen-
te. Era possível ver corpos, alguns expostos, outros ocultos 
em parte.

Só captou de relance o cenário, pois foi forçada a correr em 
direção a uma caminhonete com capota de lona e esculturas 
de lama na lataria. Quando fizeram menção de colocá-la no 
carro, enfim reagiu ao torpor. Rebelou-se, recusando-se a en-
trar, mas seus protestos não deram em nada. Alçaram-na como 
se não pesasse mais do que uma criança e a fizeram sentar no 
chão da caçamba. Em menos de 24 horas, era sequestrada pela 
segunda vez.

O veículo partiu levantando mais poeira. Desesperada, ain-
da vislumbrou os últimos sinais do acampamento em chamas. 
Tal como a sua vida, se esvaindo como aquela fumaça escu-
ra, ninguém sabia de seu paradeiro, com quem estava ou para 
onde estava sendo levada.

Arrependeu-se de não ter enfrentado o tiroteio quando ti-
vera chance. Preferiria estar morta.
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Capítulo 2

{Condutas em feridas infectadas: limpeza e curativo.}

Era uma espécie de clareira natural. Sobre uma pequena 
fogueira, uma caça assava lentamente e os homens se acomo-
davam ao seu redor. Conversavam baixo, limpavam a pintura 
do rosto com trapos e ajeitavam local para o pernoite.

A caminhonete rodou não muito mais de dez quilômetros, 
a trilha precária terminou numa área de mata fechada. Aban-
donaram o carro e se embrenharam na floresta. Demonstra-
vam saber a direção a seguir, apesar de a luz do sol naquele fi-
nal de tarde ficar quase toda oculta pela vegetação. Andaram 
até decidirem onde passar a noite.

Melinda foi colocada junto a uma árvore, uns poucos me-
tros mais afastada do círculo, contudo a fácil alcance da vista 
de todos. Continuava com as mãos atadas; soltaram-nas apenas 
para liberar a mochila, que foi revistada. Se procuravam coi-
sas de valor, se desapontariam: a carteira e o celular haviam fi-
cado na bolsa. Não tinha armas. Só uma pequena câmera foto-
gráfica, que foi confiscada. Sentada com os joelhos dobrados, 
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seu pensamento dava voltas para entender como chegou àque-
le ponto.

Até a tarde do dia anterior, sua vida seguia a mais pacata das 
rotinas. Revezava o trabalho com um único colega num dos 
postos de saúde da cidade de Cruzalba. Cristofer a buscava no 
fim do turno, e juntos caminhavam até a simpática casinha alu-
gada para a temporada de quatro meses. Diferentemente do ha-
bitual, naquela sexta-feira não iriam para casa; viajariam até o 
parque Amuanan destinado a camping, hobby preferido de seu 
marido, nem tanto o dela. A chegada do carro trazendo aqueles 
bandidos interrompera a tranquilidade do vilarejo, espalhando 
o terror. Cristofer... O coração se apertou. E se resolvessem se vin-
gar nele por eu não ter conseguido salvar o rapaz no acampamento?

Absorta nessas questões, não percebeu a aproximação do 
homem. Era o mesmo que a havia amarrado. Trazia alguma 
coisa em uma das mãos e se agachou à sua frente. Ficou trê-
mula e torceu para ele não perceber o quanto estava assustada.

– Sei que garotas adoram chocolate. – Sorrindo com malí-
cia, mostrou-lhe um pequeno embrulho em papel brilhante. – 
Me diga, em troca de um pedaço generoso deste aqui, eu, você 
e a sua xoxota poderíamos fazer um programinha?

Os outros riram como se já esperassem a iniciativa do cole-
ga. Melinda passou a tremer mais, de medo, de indignação, de 
impotência. A intuição avisava para reagir, mas não exatamen-
te como. Deixou o instinto falar mais alto.

– É, tenho uma xoxota. Mas não sou uma xoxota. Sou uma 
pessoa, aqui, numa situação vulnerável. E você? É também 
uma pessoa ou só um pau pronto para entrar em ação?

miolo2-correntesparalelas.indd   19 6/7/2017   10:57:46 PM



20 |  L í L i a  F i g u e i r e d o

Um silêncio caiu sobre o círculo como um eco pesado às 
palavras. O rapaz hesitou, meio surpreso, e por alguns segun-
dos pareceu não saber como agir. Mas não podia ficar sem res-
posta na frente dos amigos.

– Digamos que eu sou uma pessoa com um pau pron-
to para entrar em ação. – A entonação queria parecer menos 
ameaçadora do que engraçada.

– Então veremos quem vencerá a batalha: se a humanida-
de da pessoa frente a outra fragilizada, ou a bestialidade de um 
pau diante uma xoxota.

Mal acabou de falar, o homem teve um impacto quase im-
perceptível, como se tivesse levado um levíssimo empurrão para 
trás. O semblante, antes descontraído, agora estava rígido, o  
sorriso morreu na boca crispada, a mão livre se apertou. Ela  
o havia enfurecido, mas não entendia o porquê. A visível ten-
são sugeria intenção de agredir, e, teve certeza, iria ser atacada.

Sexta-feira – dia anterior – 17h

Cristofer foi tomado pelo desespero ao ver sua mulher ser leva-
da. E pela raiva por ter sido o objeto da chantagem para obri-
gá-la a entrar no carro. Olhou os dois homens armados amea-
çando a ele e às mulheres, duas enfermeiras, a recepcionista e 
três pacientes, uma delas com uma criança pequena no colo, 
apavoradas e chorando. Jamais tinha experimentado situação 
parecida. Não sabia bem como agir, mas pressentiu ser acerta-
do não representar uma ameaça.
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