
1



2

— Você pode ficar o dia todo aí. Não há nada neste 
túmulo.

— Do que está falando? 
— Está no lugar errado. Não há nada aí.
— O senhor deve estar louco!

Em cada canto da cidade era possível ver a cruz no 
topo do jazigo, bem acima de todas as outras. O jovem 
estava diante de um mausoléu de oito metros de altura, 
erigido sobre uma base cúbica de dois metros. Ao cen-
tro, o busto de um velho de barbas longas era ladea-
do por tochas de concreto com chamas que falseavam 
movimento. Sobre a superfície, vasos com espinhos 
ressecados emprestavam uma aparência mórbida e in-
dicavam que o responsável pelo jazigo parecia não se 
preocupar com a sua manutenção. Havia algo de es-
tático no ambiente. O último ato de um dos homens 
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mais influentes da cidade estava entalhado nas pedras 
da antiga construção. Naquele cemitério, rodeado por 
eucaliptos que envolviam os pequenos lotes, a atmos-
fera parecia imune às variações do tempo. Ao redor, o 
som dos motores que sofriam para arrastar os carros 
velhos ao topo da colina era abafado por uma proteção 
invisível. 

Desde a morte do pai, Gabriel percorreria com regu-
laridade aqueles corredores estreitos. Ao caminhar por 
vielas de jazigos, observava as inscrições e epitáfios e 
inventava histórias sobre o fim daquelas pessoas. Sen-
tia-se em um álbum onde as figurinhas que faltavam, 
inclusive ele próprio, levavam uma vida displicente na 
cidade. Entre túmulos e carneiras, experimentava sen-
sações que se mesclavam em variações nem sempre 
sutis. Delírio, medo, cólera, êxtase. Havia, ali, um far-
to reservatório de possibilidades e quase ninguém per-
cebia por que, ao deixar o lugar, sentia-se eufórico ou 
catatônico.

Em uma tarde chuvosa, ao buscar informações para 
uma de suas reportagens, Gabriel abrigou-se em uma 
capela próxima aos portões de entrada e notou que, 
em um túmulo bem à frente, estampava-se a fotogra-
fia de uma criança morta, impressa em superfície de 
louça ovalada. Aquela imagem com um cadáver duro 
sobre a bancada o impressionaria de forma tal que os 
traços do menino de sete anos, que trajava um paletó 
três números maior, permaneceriam entalhados em suas 
retinas. O rapaz não descansaria até descobrir quem foi 
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o garoto que ensaiava um sorriso com as mãos dispos-
tas sobre um ramalhete de lírios. Nos meses seguintes, 
buscou informações com parentes próximos, vasculhou 
os breviários da sacristia e descobriu, através de uma 
benzedeira que conhecia a vida de todos os que pas-
saram pela Capituva, que os longos cachos crespos que 
adornavam o corpo disposto sobre o balcão de granito 
eram resultado de uma promessa mal sucedida. Ele só 
teria os cabelos aparados quando a moléstia que o difi-
cultava ingerir alimentos sólidos fosse curada, milagro-
samente. Encabulado com as histórias que ouviu, Ga-
briel chegou a acreditar que também havia contraído a 
doença e, ao dormir, sentia como se algo estivesse enta-
lado em sua garganta. Parecia tão fascinado pelo dra-
ma da criança que médico nenhum diagnosticou que, 
naquele mês, o seu jornal não seria publicado. Enquan-
to perdia peso e a vontade de tocar a vida, calculava o 
sofrimento dos pais, imaginava como teria sido a morte 
do garoto e refazia o trajeto do cortejo em direção ao 
jazigo pintado de azul. Levou tempo até se livrar da 
obsessão. Com receio de ter ido longe, jurou esquecer 
o caso, jogou fora as anotações e nunca mais tocou no 
assunto. Depois de tantos meses longe dali, o jornalista 
acordou determinado a fazer a última visita ao cemité-
rio, em busca de informações sobre um fazendeiro ho-
menageado com sete bustos, espalhados pela Capituva. 
Não poderia contar, no entanto, que seria surpreendido 
por um velho com quem tinha pouca afinidade, mas 
que parecia saber algo a seu respeito.
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— Desde que montou aquele escritório, eu per-
cebi que era um sujeito excêntrico — disse o homem 
de feição agradável, voz branda e que aparentava uns 
setenta anos. — Um jornal de notícias velhas, nos fun-
dos de um armazém!? Que loucura!

— Minha intenção sempre foi satisfazer leitores as-
síduos como o senhor — respondeu o rapaz, ao cami-
nhar por uma fileira de sepulturas, procurando manter 
uma distância segura entre os dois. 

— Você é bom no que faz! — disse o velho. — Sem-
pre leio as suas coisas e até poderia imaginar que veio 
em busca de informações sobre o Coronel. Nós sabe-
mos que o motivo é outro!

— De onde tirou essa ideia? — Gabriel queria sair 
dali, mas estava disposto a descobrir o que ele tinha a 
dizer. Se as especulações fizessem sentido, talvez tivesse 
que enfrentar as línguas da cidade e isso era algo que 
não estava mais disposto a tolerar. Depois de tantos 
anos perambulando por aqueles becos, alguém teria no-
tado as suas motivações? 

Escorado em um jazigo sem reboco, o velho demons-
trava insistência em dizer o que pensava, indiferente ao 
desconforto do rapaz. Havia segurança em seus gestos. 
O homem não vacilava. Seus movimentos precisos, mas 
ponderados, não revelavam uma hesitação própria de 
quem fala sem pensar.

— Sempre que ia ao armazém, via você naquela re-
dação improvisada, metido entre documentos e foto-
grafias velhas, e me perguntava por que um rapaz de 
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vinte e poucos anos estaria disposto a fazer aquele tipo 
de trabalho. Levou tempo até perceber que o seu inte-
resse vai além dos fatos. O que você quer é absorver as 
energias. Sentir o que estas pessoas sentiram! Pode até 
não se dar conta, mas está atrás é dos fluidos confina-
dos! 

Embora tentasse se desvencilhar, Gabriel compreen-
dia as insinuações daquele homem. A satisfação ao ou-
vir canções de outras épocas, o sentimento ao caminhar 
por velhas construções ou observar detalhes de uma 
foto desbotada produziam sensações que não podia 
explicar. Estava claro que as suas matérias eram uma 
forma de ampliar as fronteiras de uma cidade onde 
bem pouco acontecia mas, até então, ninguém parecia 
ter notado. Quais eram as intenções daquele velho? — 
“Fluidos confinados...” — poderia render uma boa pau-
ta.

— Por que disse que eu não encontraria nada aqui? 
— perguntou o rapaz, inclinado em frente ao jazigo do 
Coronel. — Este é um dos túmulos mais antigos do ce-
mitério! 

— Os restos do Coronel foram incinerados quando 
a filha caçula morreu. Imagino que tenha criado uma 
porção de histórias e estava certo de que o homem foi 
tudo o que pensou. Não há mais nada neste lugar!

Gabriel permaneceu em silêncio. Tentava entender 
como aquele homem poderia ser tão enfático sobre 
algo pelo qual tinha uma vaga intuição. Enquanto re-
fletia sobre insinuações que poderiam soar estranhas a 
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qualquer outro, foi interrompido pela voz eloquente do 
velho.

— Você foi mais influenciado pelas histórias que 
ouviu do que pelas energias gravadas no sepulcro. O 
túmulo mais imponente do cemitério... no ponto mais 
alto da colina. Eu também ficaria impressionado!

Ao contornar a construção, o rapaz encontrou uma 
pequena porta atrás do túmulo e abaixou-se para exa-
miná-la. As partições, que mais pareciam beliches, es-
tavam vazias, motivo pelo qual não haviam sido lacra-
das após a última exumação.

— Não há nada aqui — disse, ao avaliar o interior 
do jazigo. 

— Venha — respondeu o velho. — Há algo que eu 
quero lhe mostrar.
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O sol das duas produzia um calor abafado e pre-
cipitava o voo de insetos que rodopiavam ao redor de 
suas cabeças. Com frequência, era preciso fechar os 
olhos para que uma daquelas moscas minúsculas não 
os cegasse. O remanso absoluto e a atmosfera estática 
só eram quebrados quando o coveiro passava com um 
carrinho carregado de cimento e tijolos.

Gabriel foi conduzido ao ponto mais baixo. Mo-
rada de forasteiros, indigentes e defuntos sem las-
tros com a tradição local. Muitas carneiras passavam 
despercebidas e eram pisoteadas sem precaução. En-
quanto desciam a colina recoberta por crucifixos, as 
construções perdiam o brilho, as esculturas tinham 
as dimensões reduzidas e placas metálicas eram subs-
tituídas por garranchos em cimento fresco. Boa parte 
daqueles corpos estava sepultada em chão descalço e só 
podia ser identificada por números enferrujados, encra-
vados nas cabeceiras.

— Este é o ponto mais denso — disse o velho. — 
Muitas pessoas enterradas aqui não foram exumadas e 
várias famílias abandonaram a cidade por um motivo 
ou outro. As que estão lá no alto acabaram misturadas 
a ossadas recentes ou foram incineradas. É aqui que es-
tão as informações que você procura.

— Sente algo ao visitar este lugar? — quis saber o 
rapaz.

— Claro! E posso ajudá-lo a experimentar algo que 
nunca sentiu. 

O velho prostrou-se em frente a um pequeno túmu-
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lo coberto de azulejos que imitavam mármore. Sobre 
a lápide, imagens dos mais variados gêneros ornamen-
tavam a superfície. A maioria, miniaturas de gatos em 
porcelana, madeira e tecido apodrecido pela ação do 
tempo. Na pequena cruz vertical, na cabeceira do se-
pulcro, seis ou sete terços encontravam-se tão emara-
nhados que só podiam ser contados através dos cruci-
fixos dispostos nas extremidades. Havia estatuetas de 
entidades do candomblé misturadas a santos católicos 
e bonecas de porcelana. Aos pés do túmulo, uma placa 
de bronze com a inscrição “Por uma graça alcançada.” 
indicava que ali jazia uma milagreira. Iracema Anastá-
cio era o seu nome, entalhado em uma placa, debaixo 
da cruz.

— Quem foi essa mulher? — perguntou o rapaz.
— Coloque as mãos sobre a lápide. Quero que 

descubra sozinho — respondeu o homem.
Gabriel seguiu as orientações do velho. Colocou 

as mãos sobre o túmulo, fechou os olhos e procurou 
concentrar-se, sem grande sucesso. Vez ou outra, sua 
imobilidade era quebrada quando um inseto pousava 
sobre o seu rosto. Seus sentimentos alternavam-se. Seu 
estômago se contorcia. Caiu depressa demais na con-
versa dele. Sentiu arrependimento quando percebeu no 
que poderia ter se metido. Sua vontade era de estar em 
qualquer outro lugar, com exceção dali. 

— Concentre-se! — disse o velho.
— Não sinto nada além de mal-estar.
— Você precisa se convencer de que este lugar arma-
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zena uma infinidade de informações. Estamos em um 
depósito e você tem que acreditar nisso!

— Existe algo, mas não sei o que é.
— Deixe-me ajudá-lo — disse o velho.
O homem repousou a mão esquerda sobre a cabeça 

do rapaz, enquanto a destra permanecia no bolso do 
paletó. Com os olhos apertados, emanou uma poderosa 
corrente energética que partiu de seu braço, percorreu 
em movimentos espirais o corpo de Gabriel e produziu 
uma sensação de congelamento na espinha, dissipada, 
imediatamente, às extremidades. A ânsia retornou com 
potência, mas estava convencido de que a satisfação 
proporcionada pela experiência seria maior do que o 
desconforto, o que o manteve imóvel. Aquela situação 
o fez lembrar-se de que, na infância, fora instruído pelo 
pai a jamais deixar alguém se apoiar sobre a sua cabeça 
daquela forma. “Nem padre, nem ninguém! Bota você 
em condição de inferioridade!”. Gabriel costumava se-
guir as orientações de Alfredo, mas não ousou contra-
riar o que homem dizia. Seus devaneios o levaram a um 
estado intermediário, entre a vigília e o sono, quebra-
do de forma abrupta quando percebeu que o ambiente 
começava a se transformar.

Alguns palmos à frente, avistou uma velha com oi-
tenta e poucos anos, coberta por uma túnica feita de 
estopa sobre uma montanha de trapos. Ela se apoia-
va em um porrete de guatambu e suas unhas, grossas 
e desniveladas, estavam impregnadas por uma sujeira 
ocre. Não era possível distinguir se o tom pardo de sua 
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pele era natural ou resultado de uma continuada ex-
posição ao sol e à poeira. A falta dos dentes deixava 
a boca escavada e colocava o maxilar em evidência. O 
ambiente cheirava a lenha. O único som vinha da sopa 
rala que fervilhava no fogareiro improvisado com uma 
pilha de tijolos. Seus pés, de quem nunca usou calça-
dos, pareciam se misturar à superfície de terra marrom 
e mal sustentavam o seu corpo frágil.

Ao fitar os olhos miúdos da mulher, o seu corpo vi-
brou com intensidade. As retinas eram de um azul in-
tenso, que contrastavam com a pele fosca e enrugada. 
Uma profunda mágoa e ressentimento acometeram Ga-
briel, o que o fez deduzir como o velho poderia saber 
tanto a seu respeito. “Então é assim que ele faz…” Ime-
diatamente, foi invadido por sentimentos de resignação 
e plenitude. Separados pelo tempo, sentiu-se conectado 
à mulher e seus pensamentos pareciam fundir-se aos 
dela. Diferente das impressões que tinha de uma pessoa 
santa e milagrosa, não viu em Iracema a confiança de 
quem conhece a face de Deus. Para ela, viver ou morrer 
não devia fazer diferença.

As paredes do casebre se descortinaram e o rapaz 
ouviu os gritos raivosos de crianças que rodeavam 
a velha. Iracema caminhava por uma rua de pedras, 
ladeada por casarões, enquanto três meninas, metidas 
em uniformes escolares, puxavam suas vestes pelas 
mangas e a insultavam do que vinha à cabeça. “Irace-
ma Gato!” — berravam. “Vagabunda!”. A mulher não 
reagia. Seus olhos miravam o chão. A boca permanecia 
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entreaberta. Com as costas arqueadas e os pés enverga-
dos para dentro, arrastava-se com dificuldade, escorada 
pelo bordão.

Em um impulso involuntário, Gabriel arrastou uma 
grande quantidade de gatos, santos e patuás que se es-
tatelaram no chão de terra e chamaram a atenção do 
coveiro que misturava o cimento, a poucos metros dali. 
Ao despertar, o suor vertia com fluidez sobre o seu ros-
to e um tremor tomou conta de seu corpo. 

— Os prejuízos são por sua conta – brincou o velho.
— Ela detestava que a insultassem daquela maneira! 

As miniaturas são oferendas, mas Iracema tinha horror 
a gatos! – disse Gabriel.

— Agora você tem uma história de verdade!
— Parecia tão real. Estava viva?
— Claro que não! É uma forma de energia que se 

impregnou em seu cadáver e acabou gravada no sepul-
cro. Não há muito o que encontrar aqui, mas as infor-
mações que ficaram são as mais complexas que eu co-
nheço.

— Nunca senti algo assim. 
— Pensei o mesmo quando soube das projeções.
— Acontece em todos os túmulos? 
— Dificilmente absorverá algo tão intenso. 
— Que absurdo! — disse o rapaz.
— Não quer saber como a história termina?
Com as mãos repousadas sobre o túmulo, Gabri-

el concentrou-se novamente e retornou ao casebre da 
velha, no momento em que uma lamparina incendiou 
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as cobertas e as chamas dominaram os pertences espa-
lhados pelo chão. Do lado de fora, ouviam-se os cães 
que seguiam a mulher pelas ruas arranharem a porta 
improvisada com sobras de madeira podre. Iracema 
não teve forças nem tempo para se levantar. Seu corpo 
inflamou-se, antes que a fumaça tomasse conta do cô-
modo e abrisse uma cratera no telhado de palha seca. 
Em instantes, os bambus que despontavam como ossos 
sob o reboco de barro não aguentaram o peso da estru-
tura e as paredes ruíram. 

— Ela foi incinerada... — disse o rapaz.
— Seu corpo não se queimou completamente. Do 

contrário, não conseguiríamos acessar os resíduos com 
precisão.

— Minha pele está fumegando!
— A minha também — disse o velho.
— Podemos experimentar em outros túmulos?
— Por hoje chega. Você precisa descansar.
— Quando nos veremos de novo?
— Estarei na praça pela manhã.
Gabriel balançou a cabeça. 
— Eu me chamo Amarante — disse o homem.
— Meu pai falava do senhor.

Quer saber mais sobre a obra? Clique aqui
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