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APÍTULO 1

DO SURPREENDENTE DESPERTAR NUM CAMPO ONDE 
TODOS DORMEM

Pois é, ventava quando abri os olhos na mais pura escuridão. 
Ouvia, a intervalos regulares, o cricrilar dos grilos, que na vida não 
fazem outra coisa senão isso mesmo. Fazem grilinhos também, como 
é natural, cagam e comem, suponho — mas não é disso que trata este 
capítulo, que tem por objetivo fazer uma abertura gloriosa e impac-
tante para este livro que vocês, ó leitores, têm agora diante dos olhos.

Ventava, pois, quando abri os olhos na mais pura escuridão. 
Minha cabeça doía muito, muito mesmo. Pra piorar, eu estava so-
bre uma laje de mármore fria que só a porra. Não demorou muito, 
portanto, para vocês aí perceberem o lugar onde eu me encontrava: 
um cemitério, pois é. 

Dond’eu vinha, nem a menor ideia. Prond’eu ia, muito me-
nos.  Estava. E só. Só?

Essa é uma coisa que talvez vocês não tenham a menor 
ideia: a morte não é o silêncio eterno, e os cemitérios, às vezes, são 
barulhentos pra caralho. Não falo do barulho tipo roquenrrou, que 
faz vibrar os tímpanos e o sangue, não, não, nada disso. 

Há nesses campos-santos (nunca entendi porque chamam 
assim aos cemitérios) ruídos assustadores, pequenos sons inexpli-
cáveis, o maldito vozerio dos mortos. E, sim, afi rmo: eles falam. 

APÍTULO 1
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— E qual é a surpresa, meu jovem?
Meu jovem? Vou ser bem sincero: da mesma forma que 

acordei sem saber onde estava, não tinha igualmente nenhuma 
ideia do meu aspecto: velho ou novo, belo ou feio, magro ou 
gordo, &t ceteretal. Eu era, apenas, sentia isso, e isso me bastava. A 
minha forma, ou corpo — bem, que disso se ocupem os estetas ou 
anatomistas. Tenho mais o que fazer aqui, que é contar uma história 
emocionante. Isso é o que eu pretendo, pelo menos. 
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APÍTULO II

NOTÍCIAS INESPERADAS DE UMA VOZ QUE HÁ MUITO 
ESTAVA MUDA

— E qual é a surpresa, meu jovem?
Ouvi a maldita voz mais uma vez. Levantei-me da laje com 

a agilidade dum cabrito e logo tratei de acostumar os meus olhos 
à escuridão que já não me parecia mais tão escura assim. Os fenô-
menos óticos sempre me intrigaram: o contraste claro/escuro, dia/
noite, e outras patacoadas às quais não me atrevo a discorrer por 
uma simples questão de modéstia e ignorância. 

Isso tudo, vocês vão concordar, não tem nada a ver com o 
nosso foco, que é dar notícias de alguém que há muito não falava, 
como fi ca explícito no capítulo supra nomeado. Sigamos, pois, para 
o próximo capítulo — que daqui já não sai mais nada. 

APÍTULO II
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APÍTULO 3

NOTÍCIAS INESPERADAS DE UMA VOZ QUE HÁ MUITO 
ESTAVA MUDA, parte 2

— E qual é a surpresa, meu jovem?
Repetiu a voz, um tanto rouca, que percebi ser de um ho-

mem nem jovem, nem velho, um homem apenas que fazia de as-
sento uma laje tão fria quanto aquela na qual eu estivera deitado há 
pouco. Diferente mesmo era o talho que lhe partia a cabeça quase 
pela metade, um corte vermelho e profundo, coisinha bem feia de 
se ver. Como já puderam notar, os meus olhos já demonstravam 
total conformidade com as condições de luz (ou escuridão, que 
seja), de maneira que nada mais me escapava aos sentidos. Tanto 
que respondi, seguro, os dois olhos inteirinhos fi xados no meu in-
terlocutor:

— Não imaginava que a voz dos mortos pudesse ser assim 
tão... viva. 

O homem sorriu, pigarreou, pediu um cigarro. 
— Não tenho — respondi. — Não fumo faz um tempão. Só 

não me lembro quanto. 
— O tempo, meu caro — continuou ele —, não passa de 

abstração. Uma teoria obsoleta. 
— Quer fazer o favor de falar na minha língua?
— O tempo é foda!

APÍTULO 3
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— Ah!, agora falamos em bom português. Meu nome é Pa-
fúncio, muito prazer. 

Vi, com o rabo do olho, que ele, com o rabo do olho tam-
bém, não demonstrou muito entusiasmo. 

— Pafúncio é nome de gente?
— É, sim! — protestei. — Mas no atual estado em que me 

encontro, já não posso mais garantir coisa alguma. 
— Ninguém garante nada, nunca. Nem os vivos, nem os 

mortos. Bernabé, ao seu dispor. 
Não consegui evitar o riso. 
— Bernabé?
— Pois é. 
— E o que faz aqui, senhor Bernabé? Não seria este campo 

um tanto insalubre para os peitos, um convite às tuberculepras pul-
monares?

— Hoje — tornou a falar — não faço mais nada. Aqui. Mas 
já fiz muito. Lá fora destes muros. 
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APÍTULO IV

DE COMO O SENHOR BERNABÉ PERSEGUIU EM VIDA A 
CURA DE TODOS OS MALES 

— Passei dois terços da minha vida fazendo fi lhos, essa é 
a grande verdade. Doze ou 13, já nem sei mais. A memória é uma 
máquina doida que, tal qual as donzelas de aluguel, está sempre 
pronta e disposta a nos enganar. Mas não é de fi lhos que quero falar 
aqui; a grande maioria já se fez no mundo ou se foi dele, cada um 
seguiu o sentido do próprio nariz e muitos deles, com certeza, to-
param com um belo e sólido muro pela frente. 

Os fi lhos, como já disse, não foram o propósito da minha 
vida; foram consequência, nada além. Minha grande aspiração aten-
dia pelo nome de vaidade, e gostaria, mesmo sem ter a exata noção 
do que isso signifi cava, de ter o meu nome associado a alguma coisa 
importante aqui nesta terra que só nos reserva mesmo a cova.

Digo, portanto, que ensinar me ensinou a desaprender. 
Mais: escrevi poemas. E falhei.
Quis abraçar um diploma de direito, mas também isso me 

saiu torto.
Ousei pintar, mas me faltaram as cores do talento.
Minha única habilidade comprovada, como falei, foi a de 

fazer fi lhos, mas os abandonei; por eles também fui abandonado, 
que é esta mesmo a régua das coisas. 

APÍTULO IV
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Depois dessa vida desprovida de sucessos e recheada de fra-
cassos, caí, como é natural, na sarjeta do mundo, que acolhe a tudo 
e a todos sem distinção. 

Dei pra variar, era o que diziam, e acho que foi isso mesmo 
o que aconteceu: assim do nada fui assolado por doidas filosofias, 
a minha vaidade alcançou níveis estratosféricos e daí que passei a 
tecer teorias a respeito dos jeitos humanos de ser, e a tal vontade de 
deixar uma marca neste mundo porco ganhou um espírito cada vez 
maior, tanto que passei dias e noites insone, sem comer nem beber, 
embriagado pelo desejo de criar algo realmente útil na vida. 

Creio que passei o último terço da minha existência ocu-
pado com essa espécie de delírio. Algo nem tão delirante assim, 
convenhamos: quantas gentes querem exatamente o mesmo que 
eu queria? Qualquer um que tenha miolos dentro da cabeça quer 
deixar a sua marca no mundo, e não apenas a marca biológica que 
os filhos proporcionam. Por isso abundam nesta terra os diplomas, 
os certificados, os títulos de distinção, as estátuas que dignificam 
muito mais os cocôs dos pombos do que o sujeito(a) homenageado. 

O meu grande erro nessa história toda foi, digamos, de mé-
todo: eu sabia muito bem onde queria chegar, só não sabia por onde 
começar. Daí que errei feito um asno pelas ruas nas quais arrastei o 
meu esqueleto, a cabeça nas nuvens enquanto o corpo chafurdava 
na merda. 

E foi justamente aí, quando naufragava neste imenso oce-
ano pantanoso, que a luz se fez: bastou dar uma olhada à minha 
volta, um simples lançar d’olhos para a minha própria condição, 
que percebi enfim que o mundo e as gentes todas padecem de um 
único mal: a Miséria!
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