
 

Com os Olhos da Alma,

Uma Visão Metafísica da Vida.

CAPÍTULO 1

POR QUE ESSA DICOTOMIA?

Em fim o casal conseguiu se unir em paz.

Muitas  foram  as  tentativas  anteriores,  porém  sempre  haviam  obstáculos 

impedindo o transcendental espetáculo que resultaria daquela pudica aliança.

Incessantemente trabalharam os opositores para que eles não obedecessem à 

ordem superior da vontade inconsciente. Por misericórdia Divina, vontades particulares 

jamais frustrarão o destino que a Divindade reservou a nós, queiramos ou não.

Assim sendo, nem a oposição dos pais dela, nem a diferença religiosa, nem 

mesmo o futuro incerto que os aguardava puderam impedir aquela união, porquanto era 

inevitável.

A razão para tamanha fatalidade  é simples:  aquele  pacto  era  uma ordem 

superior da eterna Divindade, algo completamente alheio a qualquer vontade humana. 

Não  se  pode  resisti-la,  apenas  aceitá-la  e  vivê-la.  Duro  será  recalcitrar  contra  os 

aguilhões.

Para  garantir  a  efetivação  de  seus  planos,  Deus  trabalha  de  forma  bem 

simples entre o par que deseja unir.  Funde a alma de um a do outro de forma que, 

individualmente, ambos já não existam mais, tornando-se assim, imperiosa a existência 

espiritual dos dois, tal união.
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É por isso que esse casamento não só é inevitável como também é eterno. 

Trabalha com a parte imortal do nosso ser numa união Divina.

A verdadeira união é sempre metafísica. A junção do corpo é apenas fruto de 

nossa animalidade.

O momento é mágico, está imortalizado pelo tempo. Os dois se encontram 

em pé, abraçados um em frente ao outro em cima de um rochedo com ampla vista para o 

mar. É fim de tarde, o mar tem um tom vermelho-alaranjado devido ao reflexo do sol 

que incide sobre si.

O  sol  vai  nostalgicamente  abaixando  no  horizonte,  mas  não  é  possível 

distinguir o que brilha mais: o sol ou o casal.

Diante  desse  cenário  bucólico  eles  se  admiram  e  esquecem do  resto  do 

mundo. Para eles a única finalidade para qual o mundo foi criado é a existência desse 

momento. O mundo um dia terá sido, todavia, o amor sempre há de ser.

O vento balança os longos cabelos da amada que, carinhosamente, batem no 

rosto do amado. Ele lentamente os afasta e, com muito carinho, afaga o rosto do objeto 

de seu amor.

Cuidadosamente  ele  começa  a  aproximar  seus  lábios  aos  dela.  Cada 

milímetro de proximidade é um passo rumo à eternidade. Seus corações parecem órgãos 

autônomos querendo saltar do peito pela boca. E o fazem. A emoção chega ao pináculo 

quando o casto laço acontece. Ah, Que maravilha é um beijo de amor!

A natureza,  não resistindo,  nesse ínterim para seu ciclo e carinhosamente 

observa o espetáculo.  Assim como nos dias de Josué o sol também para, entretanto, 

dessa vez não é por causa de uma guerra, e sim para contemplar a paz que finalmente 

essas almas alcançaram.

É um fenômeno  transcendental,  romantismo e  realismo dialeticamente  se 

unem  e  singelamente  coroam  o  mais  belo  espetáculo  entre  os  homens:  O  amor 

verdadeiro.

 

* * *
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Que  belo  livro,  não  sei  por  que  não  fazem  outros  assim?  –  perguntou 

Charles, se levantando do sofá.

Ele se encontrava em casa sozinho. Seus pais haviam saído para jantar. Eles 

o  convidaram,  mas  como  o  que  iriam  comemorar  era  a  data  do  dia  em  que  se 

conheceram, preferiu ficar em casa e deixar os dois irem sozinhos a fim de lembrarem 

como era antes quando ele ainda não existia, pelo menos nessa dimensão.

Para ele até que valeu a pena ficar em casa. O livro que havia lido era do tipo 

que lhe fermentava o espírito.

Dirigia-se agora para a cozinha, queria beber um copo de água e ir dormir. Já 

era tarde e não queria estar cansado no dia seguinte, pois deveria ir à escola dominical1. 

“Como a vida é aprazível”,  dizia ele, segurando o copo de água na mão. 

Ainda estava no estado de êxtase causado pelo livro.

 Ao colocar o copo na pia ouviu um grito de desespero na rua, “Charles!”. 

Sentiu algo ruim dentro de si, era como se uma parte de seu ser tivesse sido brutalmente 

arrancada. Sem perder tempo correu a fim de verificar a razão de tão sinistro grito.

Quando abriu a  porta  da sala,  contemplou enfrente  a  sua  casa um corpo 

jogado na rua.

Reconheceu de longe o corpo, mas não podendo, ou não querendo acreditar 

no que via, correu para verificar, duvidando dos próprios sentidos, se os olhos não lhe 

tapeavam.

Ao se aproximar confirmou o que já tinha certeza: era Charlote, sua melhor 

amiga e confidente. Os dois eram como irmãos, se conheciam desde que se “entendiam 

por gente”.

A cena o deixou chocado. O corpo da moça estava banhado em sangue, tinha 

um corte no pescoço e um dos braços quebrados.

Mesmo sem muita consciência da situação, Charles se ajoelhou e encostou o 

corpo dela no seu.

 

     - Que foi isso Lote?- perguntou ele, entre lagrimas e desespero.

     - Foi ele Chal.

     - Ele quem?
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     - Elias.

     - Aquele cretino!

     - Eu não pensei que ele fosse capaz – disse ela, em tom irônico.

Apesar  da  dor  e  desconforto,  Charles  percebeu  que  Charlote  tinha  um 

singelo sorriso.

     - Finalmente vou ser livre.

     - Charlote por que você sorri?

     - Nós cristãos dizemos que o céu é o melhor lugar que existe e que o 

mundo não presta. Pois bem, estou indo pra lá – respondeu ela, entre gemidos.

     - Como você pode brincar numa hora dessas? 

     - Se eu chorar e gritar de dor, além de ficar ruim pra mim, vai ficar pra 

você também. E me diga, adiantaria alguma coisa ficar séria num momento desses?

     - Charlote você não pode ir...

     - Charles! – disse ela, em tom de repreensão – não questione os planos de 

Deus.

     - Como eu vou fazer pra ficar aqui sem você?

Charlote  reuniu  suas  forças,  levou  sua  mão  ensangüentada  ao  rosto  de 

Charles, e lhe disse – você não vai ficar sem mim, pra isso serve sua memória.

Aos poucos a voz de Charlote foi sumindo e suas ultimas palavras a Charles 

foram – até logo Chal...

Charles levantou os olhos ao céu e disse – seja feita a tua vontade.

Algum tempo depois uma ambulância chegou ao local, todavia, os médicos 

não puderam fazer nada. Logo depois um carro da policia também chegou. O barulho 

das sirenes despertou os curiosos e logo a rua estava cheia de pessoas para contemplar o 

mais triste, aparentemente, espetáculo entre os homens: A morte.

Charles permanecia estático junto a Charlote.

No momento em que o sargento da policia o interpelava seus pais chegaram. 

Quando o reverendo Ricardo se interou do que tinha acontecido foi consolar o filho. 
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Sofia, mãe de Charles, quis ir junto, mas, por conselho do reverendo Ricardo entrou em 

casa.

Um grupo de vizinhos disse ao sargento ter visto o que havia acontecido. O 

sargento levou o grupo, juntamente com Charles, até a delegacia para que lá pudessem 

prestar depoimento. O pai de Charles o acompanhou até o local.

Os depoimentos, apesar de certa variação, eram bastantes coerentes uns com 

os outros.  Segundo eles,  o ocorrido com Charlote  se deu da Seguinte maneira:  Dois 

jovens  encapuzados  se  aproximaram  dela,  a  amordaçaram  e,  sem  nenhum  motivo 

aparente,  começaram a  espancá-la.  Quando  já  estavam se  retirando,  um dos  jovens 

voltou e com um estilete lhe fez um corte no pescoço. Logo em seguida tirou a mordaça 

e lhe deu um beijo.

A descrição deixou o escrivão abismado devido à brutalidade do fato.

Quando soube da amizade que existia entre Charles e Charlote o delegado 

perguntou se ele não teria idéia de quem poderia ter praticado tal monstruosidade.

Charles explicou ao delegado que Charlote, pouco antes de morrer, dissera o 

nome de Elias.

O delegado então perguntou se ele  saberia  qual  teria  sido o motivo que, 

supostamente, teria levado Elias a pratica da ação.

Charles estava melancólico e abatido, malgrado esse estado, reuniu forças e 

explicou ao delegado o motivo pelo qual Elias poderia ter feito o que, posteriormente, 

foi comprovado ter feito.

Elias era um dos muitos garotos que venderiam a alma para possuir Charlote. 

Tentava de todas as maneiras possíveis persuadi-la a namorá-lo A mais de sete anos 

tentava, em vão, fazer dela sua companheira.

Devido a várias diferenças entre eles ela nunca tinha se interessado por ele. 

Ela, educadamente, explicava a ele que uma união entre os dois jamais seria possível.

Dias  atrás,  Elias  a  ameaçara  dizendo  que,  caso  ela  não  aceitasse  o 

compromisso,  sua  vida  estaria  em risco.  Ele  tinha  fama de  violento  e  intempestivo, 

porém suas ameaças jamais chegaram a preocupá-la.

O delegado mandou buscar Elias para um interrogatório. Quando os policias 

chegaram a sua casa ele e seu comparsa ainda usavam o capuz e Elias tinha nas mãos o 
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estilete com o qual ferira o pescoço de Charlote.

Na  delegacia,  com  bastante  sangue  frio  e  sem  mostrar  arrependimento, 

confessou o crime. Um ano depois, por ser réu primário e com o argumento da defesa de 

crime passional, Elias foi absolvido pelo júri, que dizem ter sido comprado pelo pai dele, 

um empresário famoso em Brasília, dono de uma construtora.

CAPÍTULO 2

CHARLOTE.

Naquela noite, Charles não conseguiu dormir. A dor da perda era maior que 

o sono. Pensava em Charlote.

Charlote era a típica moça que poderia se chamar de ideal, se é que os ideais 

existem para todos. Raramente não encantava no primeiro olhar qualquer pessoa que 

ousasse fitar seus irradiantes olhos. Todos os rapazes da igreja, da escola, da rua e de 

onde quer que ela fosse tinham o íntimo desejo de possuí-la. Para eles, status nenhum no 

mundo poderia superar o de tê-la para si como esposa, amiga,  namorada,  ou mesmo 

colega, bastava estar com ela.

Apesar  de  bastante  extrovertida,  poucos  acreditavam  que  pudesse  existir 

uma garota tão pura e inocente. Qualquer ambiente em que ela estivesse era tomado pela 

alegria, que no caso de Charlote parecia ser algo inato.

Os pais dela eram devotados protestantes e desde muito cedo a ensinaram 

nesse fundamento. Sua mãe lhe educara para que fosse uma perfeita esposa de prelado, e 

esse era o maior sonho de Lote, como era chamada. Charles a amava com a alma.

CAPÍTULO 3

O ENTERRO DE LEMBRANÇAS E A DICOTOMIA EM SÍ

A família de Charlote resolveu fazer o funeral no dia seguinte. Dispensaram 

o velório  público.  Também não vejo finalidade  em um velório,  principalmente entre 

cristãos. O que nós velamos, me pergunto, se a parte mais importante da pessoa não esta 
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mais presente? Um pedaço de carne já em estado de putrefação? Se bem que não temos 

a menor idéia até enfrentarmos a morte de perto. Deixe àqueles que perderam seu ente 

querido velá-lo é um direito do espírito, não da natureza...

Devido  à  tragédia  o  reverendo  Ricardo  achou  melhor  cancelar  a  escola 

dominical,  pois  queria que toda igreja estivesse presente  ao enterro daquela que ele, 

carinhosamente, chamava de “Luz Bel”.

No enterro  o  clima  era  assaz  mórbido.  A maioria  dos  presentes  chorava 

incessantemente,  mas  era  um  choro  sereno  e  meditabundo.  Apenas  um chorava  de 

maneira descontrolada e desconsolada, o irmão mais velho de Charlote. O motivo para o 

desespero era o fato de que ele, ao contrario de toda a família, não era religioso. Era um 

materialista absoluto, e para não entrar em contradição com seu sistema filosófico, tinha 

de aceitar, ainda que contra o coração, o fato de que nunca mais veria sua irmã, pois em 

seu sistema filosófico não existia o além.

Os pais de Charlote, seus familiares e a maioria dos amigos e presentes eram 

protestantes calvinistas. Consolavam-se na certeza de que ela estava no céu porque era 

uma predestinada.

Charles  permanecia  calado  e  introspectivo,  centrava  sua  atenção  na 

despedida.

No momento em que o caixão descia, o reverendo Ricardo lia o salmo vinte 

três calmamente. Charles observava o casulo do corpo1 descendo lentamente e sentia que 

unidos  à  tétrica  madeira  desciam também os  melhores  momentos  de  sua  infância  e 

adolescência,  passados  ao  lado  de  sua  “camaradinha”  como  ele  a  chamava  quando 

crianças.

Seu espírito a procurava na tentativa de uma despedida menos nostálgica, 

mas a dimensão em que o espírito dela se encontrava agora é vedada à alma humana 

enquanto estiver em contato com o corpo.

Aos poucos ela foi, ou melhor, o corpo dela foi descendo na cova. “Quem 

dera existir ali, um Eliseu enterrado2”, pensava Charles. Quando o caixão tocou o fundo 

Charles exclamou baixinho e de forma descontentada: “Do pó ao pó3”.

A cerimônia acabou e todos se despediram. Charles pediu ao pai permissão 

para ficar um pouco mais no local.  O reverendo chamou Sofia  e disse que estariam 
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aguardando no carro.

CAPÍTULO 4

A DICOTOMIA DO SER EM SÍ.

Nessa mesma noite novamente o sono fugiu a Charles. Estava triste, e por 

isso colocou-se a meditar. A tristeza é a melhor amiga da reflexão, pois nos permite ver 

as coisas como são.

Estava  um  pouco  mais  estabilizado  e  agora  poderia  pensar  melhor  nos 

acontecimentos.

Ponderava sobre o fato de que na noite anterior, logo após ler um livro que 

passava uma visão de mundo idealista e quase que alheia à realidade, mas que revelava 

características e formas de pensar como a sua, teve que, quase que ao mesmo tempo, 

contemplar uma demonstração explicita de até onde a estupidez e brutalidade humana 

podem ir.

Ele refletia, refletia e uma pergunta que sempre o acompanhara em sua curta 

existência voltava a cutucar-lhe o espírito: “Por que existe essa dicotomia entre o que o 

espírito  de  alguns  homens  idealiza  e  o  que  na  prática  a  imensa  maioria  dos  outros 

realiza?”.  Desde  o  inicio  de  sua  adolescência  essa  foi  uma  pergunta  que,  é  claro, 

respeitado o amadurecimento, sempre esteve presente em sua mente.

Era uma questão que  sempre lhe  dava dor  de  cabeça  e  por  isso preferia 

olvidá-la. Todavia, sensibilizado pela morte da amiga, resolveu ir um pouco mais afundo 

na questão.

Meditou  a  respeito  de  Platão,  que  por  causa  de  seu  idealismo  e  de  sua 

filosofia despertadora foi perseguido na Grécia. Refletiu sobre Adam Smith que, falando 

em capitalismo, conseguia acreditar num homem ético.

Pensava em Karl Max que idealizou o comunismo em meio a uma sociedade 

onde dominava o capitalismo selvagem. Em Rousseau que, diante de uma sociedade que 
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pregava sua evolução para solucionar seus problemas, pregava que nossos problemas 

eram originados exatamente pela requerida evolução.

Pensava  no  apostolo  Paulo  e  em  Santo  Agostinho,  que,  sendo  homens, 

lutaram constantemente contra a carne.

Trazia  a  memória  Gandhi,  que diante  da opressão  inglesa  pregava a  não 

violência como forma de ataque.

Não se esqueceu de seu mestre Jesus Cristo, que sendo oprimido pregava o 

amor, que sendo traído jamais traiu, e que sendo morto trouxe a vida.

Ao  chegar  a  seus  dias  percebeu  que  em seu  século  as  coisas  não  eram 

diferentes. Apesar de toda morte e destruição provocada pelas guerras, do holocausto, da 

fome, das pestes, das desigualdades social, econômica e política, do racismo, do ódio e 

da revolta existentes no mundo, o espírito de alguns homens ainda possuía ideais que a 

maioria das pessoas tinha por ficção.

Homens que ainda encontravam motivo para sorrir sem saber ao menos o 

porquê. Acreditavam na humanidade e lutavam por ela. Pessoas que às vezes até tinha 

plena consciência que as coisas não mudariam, mas mesmo assim lutavam e davam a 

vida para que mudassem. Impressionava-lhe a teimosia do espírito de alguns homens em 

querer transformar uma realidade que o próprio homem produzia e até queria.

Seus pais eram pessoas assim e tinha consciência que não era diferente.

Ele refletiu, porém não chegou a lugar nenhum. Indignado com isso, e já 

esboçando  um  longo  bocejo,  exclamou:  “O  ser  humano  é  um  escravo  de  seu 

pensamento. Ah! Por que essa maldita dicotomia do ser?”.

CAPÍTULO 5

FIM DA ALIENAÇÃO

Desculpe-me caro leitor. Que deselegância, agora percebo minha falta. Que 

falta de educação!

Já estamos no quinto capítulo e até o momento tem se falado bastante de 
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Charles,  mas talvez você esteja  se perguntando “Quem é esse rapaz do qual  tem-se 

falado tanto e que, no entanto, não foi nem se quer me apresentado?”.

Reconheço  que  esse  foi  um erro  meu.  Como  pessoa  que  narra  os  fatos 

deveria tê-lo feito há muito; afinal, Charles foi a pessoa que acompanhei na resolução de 

seu conflito.

Para apresentá-lo melhor a vocês vou utilizar dois capítulos ou quem sabe 

três, vai depender da minha paciência.

Durante  a  narrativa  da  historia  tentarei  ser  o  mais  imparcial  possível, 

entretanto, não pensarei duas vezes em dar minha opinião se sentir que a de vocês possa 

se desvirtuar da verdade por algum motivo.

Agora, sem mais delongas, permitam-me apresentá-lo melhor a vocês que, a 

meu convite e em minha companhia, irão acompanhar a historia de Charles e de como 

ele conseguiu solucionar seu problema filosófico.

CAPÍTULO 6

BREVE RETROSPECTIVA I

TEMPOS PUERÍS

Charles  nasceu  em  Brasília,  fruto  do  amor  de  um  casal  semelhante  ao 

narrado no primeiro capítulo. Era filho único e desde o momento de sua concepção seus 

pais o amaram com um amor semelhante ao que Deus teve pelo mundo. Para eles aquele 

filho era a dialética perfeita de suas almas.

Seu pai lhe deu esse nome em homenagem ao grande pregador inglês do 

século IXX, Charles Hadon Spurgeon.

Desde muito cedo o amor existente entre os pais de Charles influenciaram 

sua  vida.  Sou  fatalista,  por  isso  não  digo  que  o  que  determinou  seu  caráter  foi  à 

educação dos pais, apesar de saber que ela foi importante, ao menos objetivamente.

Seu pai  era  um devotado  pastor  protestante  e  sua  mãe  uma conceituada 

professora de filosofia.

Em seus primeiros  anos de vida seu pai ficou responsável  pela  educação 
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religiosa, enquanto sua mãe cuidava da parte intelectual.

A infância de Charles foi como a de uma criança qualquer, pulava, gritava, 

caia, corria, sorria, chorava e outros verbos mais. Apenas uma coisa se destacava na vida 

de Charles em relação às outras crianças: o amor que recebia dos pais. Charles estava 

para seus pais, assim com Isaque estava para Abraão e Sara.

Talvez você possa pensar que com uma criação dessas ele tenha crescido 

debaixo  de  uma  superproteção  insuportável.  Se  pensa  desta  maneira  saiba  que  esta 

errado.

O reverendo e Sofia sempre tiveram o cuidado de nunca exceder os cuidados 

dirigidos a ele,  e nem ficar  satisfazendo todos os seus caprichos.  Quando necessário 

sempre  o  privavam de  alguma coisa  e,  dependendo do  caso,  até  mesmo umas  boas 

palmadas poderiam ser aplicadas.

Agora, num ponto nós haveremos de concordar, num mundo onde a família 

perdeu o valor e as relações entre pais e filhos são cada vez mais artificiais, qualquer 

criação que um pai ou uma mãe de a seu filho, que não seja medíocre, haverá de ser tida 

como superproteção.

Foi nesse ambiente que Charles cresceu e desenvolveu seu caráter. Os pais 

evitaram mandá-lo para escola antes dos sete anos por acharem que nessa idade tão 

importante da formação do filho a única educação que deveria existir era a deles.

Acho que alguns fatos da infância de Charles merecem destaque, como por 

exemplo, o que se passou quando ele estava na primeira serie do ensino fundamental.

Sofia achava estranho o fato de que a conta de Charles na cantina da escola 

vinha, geralmente, três vezes mais alta que a média da de seus colegas. Curiosa para 

descobrir o porquê perguntou a Charles qual era o motivo daquilo. O motivo foi tão 

filantrópico  que Sofia não teve coragem de puni-lo.  Todos os dias ele  dava café  da 

manha a dois mendigos que moravam perto da escola. 

Outro fato interessante foi o que ocorreu quando ele contava nove anos. Era 

o dia do aniversario de Charles. Sofia, querendo agradar o filho, deu uma alta quantia de 

dinheiro a ele com o fim de gastarem numa loja de brinquedos. Ao chegarem à loja 

Charles percebeu que dois meninos, do lado de fora, olhavam para o mesmo brinquedo 

que ele olhava. Por estarem maltrapilhos os seguranças da loja não permitiram que eles 

11



nem ao menos entrassem no recinto. Ao ver isso Charles se aproximou da mãe, devolveu 

o dinheiro e pediu pra que voltassem para casa. Sofia, curiosa, perguntou:

     - Você não gostou de nenhum brinquedo?

     - Gostei, mas do que eu gostei dois meninos lá fora também gostaram. Só 

que eles não vão poder comprar. Se eles não podem eu também não posso. O que me faz 

poder e eles não?

Um último episódio da infância  de Charles,  que acredito  ser  interessante 

contar, deu-se quando ele tinha onze anos.

Charles  estudava  numa  escola  de  freiras  de  extrema  rigidez.  Certa  vez, 

enquanto brincavam no pátio, um dos colegas de Charles tropeçou e derrubou uma das 

estatuetas centrais. Esse garoto era bolsista, sabia que se a madre descobrisse que ele 

tinha derrubado a peça com certeza seria expulso, pois não era muito querido entre as 

irmãs devido a seu mau comportamento. Na hora do acidente ocorreu uma debandada 

geral dos alunos.

O autor do fato era um inimigo ferrenho de Charles. Tinha raiva dele porque 

via  nele  tranqüilidade  e  serenidade,  nunca  revidava  seus  insultos  e  provocações  por 

piores que fossem. Tinha inveja dele porque o jeito de Charles conquistava a todos na 

escola.  E mais,  o  amor  que  via  os  pais  dele  lhe  dirigindo  causava-lhe  revolta,  pois 

morava só com a mãe e nem ao menos sabia quem era seu pai.

Uma das  freiras,  ouvindo o barulho  no  pátio,  veio  verificar  o  que  havia 

acontecido. Ainda restavam Charles e o garoto no local.  Alguém teria que ficar para 

assumir a culpa.  O garoto sabia que não adiantaria correr, porque além da irmã não 

acreditar que teria sido Charles o autor do delito, os outros colegas, por não o acharem 

muito simpático, o delatariam para salvar Charles.

No momento em que a freira vinha descendo as escadas Charles olhou para o 

garoto e disse:

     

     - Corre que é melhor pra você.

     - O que? – perguntou o garoto, com voz de espanto.
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     - Corre que eu assumo a culpa.

O garoto não podia acreditar.

     - Por que você faz isso se eu vivo implicando com você?

     - Meus pais me ensinarem que o maior bem é o que se pratica para com 

quem não merece.

Charles levou uma semana de suspensão. Qualquer outro teria sido expulso. 

Não me venha falar que Charles estava errado porque mentiu. Isso não é correto. Na 

verdade o que ele fez foi assumir uma culpa que não era sua. Se acha isso condenável, 

então  também condene a  Cristo,  que  assumiu uma culpa  que  era  dele  por  amor  de 

muitos...

Esse era Charles quando criança: inocente, ingênuo e ilibado.

Foi na adolescência que alguns conflitos começariam a vir “mais à tona” e 

novas descobertas seriam feitas.

A essa fase prefiro dedicar um outro capitulo. Tenho medo que esse fique 

grande, e não quero ter que escutar seu bocejo ou ver esse olhar monótono.

CAPÍTULO 7

BREVE RETROSPECTIVA II

O DESAGRADÁVEL EMPIRISMO DA ADOLESCÊNCIA. 

Como  conseqüência  lógica  da  criação  que  teve  Charles  tornou-se  um 

adolescente démodé. Era gentil, educado e inocente.

Aos treze anos ainda pensava que o que engravidava as mulheres era o beijo. 

Certo dia, ao ouvir de uma colega na escola, e depois de já ter se tornado motivo de 

escárnio, a forma correta de como as pessoas chegam por aqui, foi confirmar com sua 

mãe em casa – mãe é verdade que os pais fazem isso? Da mesma forma que a maioria 

dos pais ficam, Sofia estava constrangida, mas consciente de que Charles já possuía a 

idade e o direito de saber, explicou – é filho, as mulheres ficam grávidas assim.Estava 
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alarmado e não conseguia acreditar – como o homem pode ser tão mau com a mulher? 

Um beijo não resolveria? Sofia, rindo da pureza do filho, respondeu – para um milagre 

como é o da vida isso ainda é pouco.

O tempo ia passando e a medida em que Charles se desenvolvia percebia o 

contraste existente entre a forma com a qual enxergava o mundo e a forma com a qual a 

maioria das pessoas enxergava.

Isso se revelava nos episódios mais corriqueiros de sua vida. Um exemplo 

disso foi o que aconteceu um dia quando Charles voltava da escola acompanhado de um 

grupo de colegas. Ai vai o fato. No banco de uma praça estava sentado um casal de 

velhinhos vizinhos de Charles. Os dois estavam de mãos dadas e observavam a natureza 

que existia em volta da praça.

Ao contemplar a cena Charles parou e fez uma observação admirado:

  

    - É incrível o que o amor de verdade pode fazer, não é? Aquele casal esta 

junto a cinqüenta e seis anos!

     - É... a aparência não engana - complementou Felipe, ironicamente – é 

uma pena que em breve serão apenas cinzas, a dama de preto vai separá-los.

     - Aí que você se engana – retomou Charles. – é com a morte que aquele 

amor vai chegar à perfeição. Livre das cadeias do corpo aquelas almas estarão aptas a se 

amar  perfeitamente.  Por  enquanto  elas  se  vêem  apenas  por  reflexo,  como  que  por 

espelho. Livres do corpo se verão face a face!

     - Há! Há! Há! É a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida – 

ironizou Guilherme, o mais velho do grupo – quando morrer acabou, é só carcaça e mais 

nada. Aquele velho é muito "guerreiro", não sei como agüentou ficar todo esse tempo 

com aquela velha. Se fosse eu há muito tempo já teria dado um bico nela e arranjado 

uma mais nova!

     - É mesmo Charles, amor eterno é coisa de freira que se casa com Jesus. 

Homem quer carne nova. – disse Paulo, concordando com o que Guilherme falara.

Guilherme retomou a palavra e continuou - Se algum dia eu chegar a me 
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casar não vou pensar duas vezes na hora de dispensar minha esposa quando ela estiver 

ficando velha.  Meu pai  fez isso com minha mãe e  se  deu bem. Até eu gostaria  de 

namorar a mulher que ele esta namorando agora. Ele sempre me dizia uma frase quando 

minha  mãe  não  estava  por  perto  -  nesse  momento  Guilherme  olhou  pro  horizonte, 

levantou  o  dedo,  e  com  escárnio,  quase  sorrindo,  repetiu  as  palavras  do  pai:  “O 

casamento é uma prisão disfarçada de felicidade”.

Os outros colegas aplaudiram e laudaram, “é isso mesmo”, “queria ter um 

pai assim”, “essa é minha filosofia”.

Charles balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Em menos de cinco 

minutos viu dois de seus dogmas sagrados pisoteados e desprezados.

Em sua adolescência  era  constantemente  constrangido por seus  colegas  a 

praticar  coisas  que  para  maioria  eram  espetaculares,  mas  que  nem  ao  menos  lhe 

despertavam  interesse.  Para  alguns  de  seus  amigos  era  um  anacoreta,  para  outros, 

certinho demais, e para a maioria, um alienado.

Uma de suas características marcantes era a morosidade em lidar com a vida 

e  sua  capacidade  contemplativa.  Quando  questionado  sobre  isso  sempre  dizia,  “as 

pessoas dizem que a vida passa rápido, eu sei disso e por isso faço questão que a minha 

passe em câmera lenta”.

A influencia de Sofia na formação de Charles notava-se pelo apreço que ele 

possuía pela leitura. A de Ricardo pelo ascetismo que praticava.

Tinha fama de puritano e intelectual.  Do seu ponto de vista ambos eram 

elogios. O primeiro mais que o segundo.

O único lugar no qual Charles realmente se encontrava era na igreja. Esse 

era Por excelência seu lugar preferido. Lá sentia que, ao menos teoricamente, as pessoas 

compartilhavam das mesmas idéias e visão de mundo que possuía.

A igreja era um lugar agradável em todos os sentidos.

A  primeira  igreja  Presbiteriana  de  Brasília  foi  construída  com  vastos 

recursos enviados pela convenção calvinista de São Paulo. O reverendo Ricardo, que na 

época morava em São Paulo, havia sido designado para vir a capital construir o templo e 

auxiliar um pastor que seria enviado.
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Ele aceitou o desafio, mas com uma condição, queria casar-se com Sofia, a 

filha do presidente da convenção.

O  presidente  da  convenção  sabia  que  há  muito  tempo  sua  filha  amava 

Ricardo.  O fato de o estar  enviando era uma tentativa de separá-lo de Sofia,  que já 

estava prometida à outra pessoa.

Ciente de que Ricardo não viria sem Sofia, realizou o casamento dos dois e 

consagrou Ricardo a Pastor,  que já veio para Brasília  como o pastor da igreja a ser 

construída.

Aproveitando a vasta área cedida pelo governo e os recursos enviados,  o 

reverendo pode construir em belo templo.

Era uma construção aos moldes dos prédios que começavam a surgir  em 

Brasília  na  época.  A área  cedida  era  extensa  e  possibilitou,  além da  construção  do 

templo, a criação de um prédio anexo que seria usado pela escola bíblica dominical e por 

um futuro seminário de teologia que Ricardo abriria.  Possuía ainda uma imensa área 

verde, uma quadra de futebol e um parque infantil.

Na  inauguração  o  templo  estava  cheio.  Estavam  presentes  três  famílias 

mineiras,  uma  de  São  Paulo,  uma  do  Rio  Grande  do  Sul  e  quatro  goianas.  Essa 

basicamente foi à congregação em seu inicio. Aos poucos, membros de outros estados 

foram se juntando.

Na infância, o local onde Charles mais brincou foi na igreja. Todos os dias 

depois da aula  ele,  Charlote  e Carolina  iam brincar  na área do templo.  O acesso às 

dependências do templo era facultado aos membros e aos visitantes das nove horas da 

manha às vinte e duas, de terça a domingo. A igreja nunca estava vazia, pois quando não 

estava sendo realizada nenhuma atividade no templo, a família do zelador fazia com que 

o ambiente ficasse agitado.

Carlos, o zelador, era um gaúcho que viera a Brasília procurar emprego, o 

que na época existia de sobra na capital. Ao chegar à rodoviária estava perdido e nem ao 

menos  sabia  aonde  ir.  O  reverendo  Ricardo,  que  na  ocasião  estava  na  rodoviária 

esperando parentes que chegariam de São Paulo, o encontrou lá ao lado da mulher e de 

uma escadinha formada por mais cinco crianças.

Os dois conversaram e trocaram idéias. Durante a conversa o reverendo, que 

16



precisava de um zelador para o templo, fez a proposta de emprego a Carlos. Disse que 

lhe remuneraria bem e que lhe daria uma casa na área do templo. Carlos, que pertencia à 

igreja metodista, deixou as divergências doutrinarias de lado e aceitou a proposta.

Assim que chegaram na igreja, Charles, que era ainda uma criança, logo fez 

amizade com Carolina,  uma das filhas de Carlos.  Ela teria  importância  vital  em sua 

existência. Ele marcaria para sempre a dela.

Na adolescência Charles teve o mesmo comportamento de um adolescente 

qualquer,  as  mesmas duvidas  e  conflitos.  Mas algo  o diferenciava  dos  demais:  uma 

profunda melancolia vez ou outra o atingia em cheio. Era uma espécie de depressão 

consciente e contente.

Já no fim desse período começou a  ser  mais  profundo em suas análises. 

Gostava de filosofia e suas conversas às vezes endoidavam, mas ao final sempre iam 

parar ou em Deus ou no amor, invariavelmente.

Bem leitor,  foi  mais  ou  menos  nessa  atmosfera  que  Charles  passou  sua 

infância e adolescência: de casa pra escola, da escola pra casa, de casa pra igreja e da 

igreja pra casa.

Não tinha muitos amigos. As mais íntimas eram Charlote e Carolina.

Bem,  agora  que  Charles  já  lhe  foi  educadamente  apresentado,  creio  que 

possamos regressar ao momento em que havíamos parado, certo? Não se lembra? A 

morte de Charlote? A dicotomia? Eu sei que se lembra.

Passemos para o próximo cap...

Ah! Sinto que você talvez esteja pensando, “Charles nunca se apaixonou?”, 

ou então, “que adolescente é esse que não se apaixonou? Alguma coisa esta errada!”. Se 

você for uma mulher sentimentalista: “e as mulheres? Cadê as mulheres na vida desse 

garoto? Um homem desses nunca se apaixonou?”, e se você for homem e bem machista, 

“esse cara era gay?”.

Deixe de ser inconveniente, esse é um assunto que não lhe interessa. Ele teve 

suas  paixões,  mas  não  vou  falar  sobre  isso.  O  que  tem a  ver  com o  que  estamos 

discutindo?

Se quiser pode fechar o livro, desse assunto não falo.

Vamos feche... ... ... Estou esperando... ... ... ... ... ... ... ... 
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Não! Não! E não! Não vou falar... ... ... ... ... ... ... ...

Ora não insista, já disse que não! Deixe de ser curioso!

Ou pula para o próximo capitulo ou fecha, você escolhe?

Eu tenho o tempo todo pra esperar... ... ... ... ... ...

Tudo bem leitor indiscreto! Você ganhou. Curioso!

CAPÍTULO 8

O AMOR, UMA UTOPIA.

Já  na  pré-adolescência  Charles  se  mostrava  um  idealista  com  forte 

romantismo estético. Foram fatores importantes para isso: a educação recebida dos pais 

e a religião, visto que o cristianismo é idealista e romântico.

Um dos sarcasmos preferidos de Charles era ridicularizar os relacionamentos 

amorosos de seus colegas. Zombava de casais que languidamente faziam suas juras de 

amor. Achava trágico um casal começar a namorar sem que algo extraordinário ou muito 

romântico tivesse acontecido antes da relação se iniciar.

Resumindo: escarnecia de relacionamentos medíocres.

As  criticas  mais  ofídicas  de  Charles  dirigiam-se  a  casais  desiguais  em 

qualquer sentido que o fossem. Havia elaborado uma teoria sobre relacionamentos. A 

teoria  era  formada  por  quatro  coisas  que,  segundo  ele,  não  poderiam  existir  em 

desconformidade entre o casal, pois se assim fosse conduziriam o casal ao pateticismo e 

conseqüentemente a ruína.

Ela havia batizado a teoria de: indispensáveis afins. 

Os itens, em seqüência e ordem crescente de importância eram: idade, status 

social, família e religião.

Os dois primeiros, caso o amor fosse realmente verdadeiro, poderiam até ser 

ignorados, os dois últimos jamais.

Charles fazia tais criticas sem maldade, eram conseqüência de sua formação. 

A despeito  disso,  não  deixava  de  atrair  sobre  si  um pequeno  e  maléfico  desejo  de 

vingança por parte dos colegas.
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Uma pratica que causava asco a Charles era  o que na época conhecia-se 

como “ficar”. Tratava-se de uma espécie de namoro com um fim definido no começo. 

Um relacionamento  rápido  e  interesseiro.  Pura  satisfação  instintiva  com  pitadas  de 

carência afetiva.

Ele repudiava essa prática por dois motivos:

     1º Porque mostrava o domínio dos instintos sobre a razão do homem.

     2º  Porque  tirava  a  sensibilidade  da  pessoa  quanto  a  sentimentos 

verdadeiros, tornando-a uma maquina frigida e insensível ao amor.

Devido a suas convicções, sempre insistia na idéia de que o namoro é que 

era o certo; idéia, que há muito, estava fora de moda.

Porém,  doutrinas  positivadas  pelos  pais  na  infância  jamais  serão 

negligenciadas pela criança. É como o sábio disse:

     “Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando crescer 

não se desviara dele1”.

A primeira paixão de Charles ocorreu quando tinha doze anos e estava na 

sexta serie do ensino fundamental.

A menina era bela e, apesar de “fofinha”, chamava bastante a atenção.

O inicio  da sua paixão  deu-se da seguinte  maneira:  Certo dia,  Charles  e 

Bruno, seu colega de sala, estavam vendo o álbum de fotos de uma viagem que a turma 

fizera para comemorar  o termino do ano letivo que se aproximava.  Por ter medo de 

aviões, Charles não foi à viagem.

Bruno segurava o álbum.

 

    - Olha que foto bizarra! – disse ele, com um sorriso escarnecedor.

    - Deixa eu ver. – pediu Charles.

Era uma foto da turma reunida, enfrente a um chafariz.
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     - Olha como o Fausto parece um vendedor desempregado – disse Bruno, 

com um riso agudo.

     - E o professor Borges, parece um chimpanzé reumático em tratamento 

intensivo – completou Charles, dando gargalhadas.

     - A Laura, com essa barriga, tomou o lugar de dois na foto! 

Os dois começaram a sorrir de modo espalhafatoso e cruel. Bruno levava a 

mão ao estomago por não se agüentar. Charles tentava segurar o riso, mas faltavam-lhe 

força e vontade para fazê-lo.

Bruno percebeu que subitamente Charles ficou calado e olhava admirado pra 

a foto.

     - Caramba! Que menina linda, Quem é essa? Não to reconhecendo.

     - Quem? – perguntou Bruno, tomando a foto das mãos de Charles.

As  feições  estavam  um  pouco  diminuídas  devido  ao  grande  numero  de 

pessoas na foto.

     - Espera ai! Essa aqui é a Elisa!

     - O que?

     - É a Elisa! Pode ver.

Charles  nunca sentira  nenhuma atração  por  Elisa,  pelo  contrario,  os  dois 

viviam implicando um com o outro. 

Charles retomou a foto, enxergou mais de perto e confirmou:

    

     - É mesmo, é a Elisa. Ela esta linda nessa foto!

     - Hum... To sentido um clima rolar...

     - Ta ficando doido é?
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     - Pode ter certeza.

Bruno estava certo.  No mesmo dia  Charles  foi  falar  com Elisa  sem nem 

saber ao certo o que sentia. – Elisa eu queria te falar uma coisa.

Ela se afastou, pensando que Charles iria fazer alguma brincadeira.

     - Calma, eu só quero conversar. – disse Charles, levantando as mãos.

     - Conversar né! Ta achando que eu sou boba?

     - Eu to falando sério!

     - Não acredito!

     - Deixa de se boba. Eu te dou minha palavra que é só conversar.

Apesar  das  implicâncias,  Elisa  acreditava  na  palavra  de  Charles.  Mesmo 

assim se aproximou com reservas.

     - O que você quer?

     - É que eu vi uma foto sua e te achei esteticamente agradável.

     - Este... O que?

     - Esteticamente agradável

     - E o que isso quer dizer?

     - Ora essa! Que você é bonita.

Elisa deixou o medo de lado, aproximou-se de Charles, colocou a mão no 

ombro dele, e assustada perguntou:

     - Chal você está bem?

     - É claro que eu to – respondeu ele, achando estranha a pergunta.

     - Então eu é que não devo estar passando bem! – disse ela, levando a mão 

á testa.

     - Deixa de besteira! Eu só vim aqui pra dizer que te achei bonita e pronto!

     - E por que veio me dizer isso logo agora?
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     - Porque só agora eu quis!

Elisa começou a balançar a cabeça e abrir um sorriso incrédulo.

     - Quem diria em Charles, você se apaixonando por mim... Como as coisas 

mudam...

     - Hei! Ninguém falou em paixão.

     - E precisa falar? Isso é visível. Mas esqueça isso, nós não daríamos 

certo, você e eu já implicamos demais um com o outro.

     - Sua convencida! Você acha que eu to apaixonado é?

     - É! – responde ela, com sonoridade.

     - Então, toma!

Charles  lhe  deu  um  beliscão  e  saiu  correndo.  O  beliscão  da  “dor  de 

cotovelo”.

Bruno e Elisa estavam certos. Charles estava apaixonado por ela. O próprio 

Charles iria descobrir isso posteriormente quando sentisse a falta dela no período das 

férias. Depois das férias ela se mudou de colégio e ele nunca mais a viu.

 Pares que implicam muito um com o outro são terreno fértil para paixões. 

Eu até diria que toda paixão nasce de uma discórdia.

A segunda paixão de Charles era um paradoxo para ele mesmo. Estava no 

segundo ano do ensino médio.

Era uma menina não muito aconselhável a um calvinista.  Era uma garota 

arminiana e pentecostal. Seu nome era Diorle. Apesar de maravilhosamente bela suas 

características  em nada  se  compatibilizavam com as  de  Charles.  Ele  lutou  contra  a 

paixão e venceu.

Não queria ser vitima da própria teoria. Eles se davam bem, mas os debates 

teológicos eram muito acalorados. Diorle tinha personalidade forte e manifestava seus 

pensamentos  de  forma  inquisitiva;  livre-arbítrio,  batismo  por  imersão,  batismo  com 

espírito santo, subjetivismo e etc. Esses eram seus assuntos apologéticos. Charles era 

calmo, racionalista e frio. Seus objetos de defesa eram a predestinação, batismo único2 e 
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por aspersão, objetivismo e coisas do gênero.

A paixão não foi maior que a teologia.  Os dois nem se quer chegaram a 

namorar.

A ultima paixão de Charles, ao menos declarada, antes de Leyde, foi Sorem, 

uma Gaúcha. Ele já estava na faculdade.

Sorem era a garota  mais bonita  que Charles  já  havia visto  na vida.  Essa 

opinião não era só a dele, mas era também a dos outros quinhentos garotos da faculdade.

Nenhum rapaz da faculdade tinha ao menos coragem de lhe dirigir a palavra. 

Quanto mais bonita for a mulher maior será o temor que irá causar.

Charles estava disposto a cometer o sacrilégio de violar aquele altar.

     - Quem duvida que eu vá até aquela garota e fale que vou fazer uma 

musica pra ela – perguntou Charles para um grupo de colegas que estava na roda com 

ele.

     - Eu duvido! – responde Raul.

     - Te dou todo dinheiro que tenho no bolso! – disse Ivo.

     - Te vendo minha alma! – completou Jonatas.

     - Eu digo que tu é o cara mais macho de Brasília se tu fizer isso! – gritou 

um rapaz, que estava em outra rodinha conversando, mas que ouviu o desafio.

Charles ficou admirado com a incredulidade do grupo.

     - Qual o problema de em ir falar com ela? Ela vai agredir?

     - Depende de que tipo de agressão você ta falando – respondeu Ivo, com 

pudor – fisicamente ela não agride, mas emocionalmente não agride, massacra!

     - Vocês são o que, homens ou macacos? – perguntou Charles.

     - Segundo Darwin nós somos os dois – respondeu Jonatas.

     - Mas o que interessa é que nós duvidamos que você vá lá! – disse Raul, 

empurrando Charles.

     - Calma! Calma! Não precisa empurrar! Vou mostrar pra vocês que um 

homem não precisa jamais temer uma mulher – disse ele, abandonando o bando.
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Ele ajeitou a roupa, passou a mão no cabelo e foi. Apesar de tímido, Charles 

tinha certa facilidade de se expressar, o que causava boa impressão às moças. Tinha 

como  forte  a  poesia,  mas  também  arriscava  na  área  musical.  Alguns  psicólogos 

darwinistas  dizem  que  a  razão  pela  qual  o  ser  humano  desenvolveu  as  artes  é 

impressionar o sexo oposto e conquistá-lo. No caso de Charles isso era meia verdade.

Sorem estava sentada num banco cercada por mais quatro amigas que, perto 

dela, eram ofuscadas por seu brilho. Ao ver Charles se aproximando Sorem disparou um 

sorriso que quase o deixou cego, tamanha sua luminosidade.

     - Desculpe minha incontinência, mas não pude resistir. Ao te ver senti 

que seria vital ter que vim falar com você, me apresentar e te fazer um pedido.

     - Que bom! Finalmiente um guri veio falar comigo – respondeu ela. – já 

estava ficando carente.

     - Era o que eu imaginava – disse ele, baixinho.

     - O que?

     - Nada, nada demais. – respondeu ele, disfarçando.

     - Mas me diga ai como tu te chamas? – perguntou ela, com um sorriso 

sociável, afastando uma de suas colegas e convidando-o a sentar-se do seu lado.

     - Obrigado – disse ele. – meu nome é Charles e o seu eu já sei, é Sorem.

     - Como sabias?

     - Um passarinho me contou.

     - Sei – disse ela com voz incrédula. – um passarinho. A propósito, qual 

era o pedido que tu querias me fazer?

     - Ah sim! Eu queria fazer uma musica pra você. – respondeu Charles, 

sorridente.

     - Pra mim? Que bom! Pode fazer, só não zombe de mim – disse ela 

sorrindo.

     -  Obrigado pela  permissão.  Pode aguardar  que eu vou dar um jeito 

especial de mostrar a musica. – disse ele, levantando-se a fim de despedir-se e voltar 
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para sala.

     - já vai? – perguntou ela de forma carente. 

     - tenho que ir.

     - tudo bem.

Quando Charles estava a certa distancia sorem chamou-o e gritou:

     - estarei esperando a musica!

     - deixe comigo.

Essa foi à paixão mais curta de Charles. Ao perceber que estava apaixonado 

somente pela beleza de Sorem, preferiu não dar esperanças a ela e não mais investir no 

relacionamento. Deu um jeito de gravar a música e entregou a composição a ela. Ela até 

quis algo mais serio, mas Charles preferiu não desobedecer à sábia frase:

     “Tu te tornas eterno responsável por aquilo que cativas3”.

Os  dois  foram apenas  amigos.  Os  colegas  de  Charles,  ao  perceberem  a 

“burrice” que fizera, quiseram linchá-lo, mas só o fato de ter ele ido até onde foi já era 

digno de respeito.  Como explicação a  seus colegas  disse:  “a  incontinência  conduz a 

demência”.  

Foram essas as paixões de Charles na adolescência e inicio da juventude. 

Existiu uma ou outra a mais, mas que invariavelmente relacionavam-se à beleza das 

garotas que ele admirava e por isso nunca investiu a fundo em nenhuma.

Concordo que foram bem superficiais, mas foram as que ele teve.

A observação do belo o fascinava mais do que o contato com ele.

Passou todo esse período repudiando o “ficar” e jamais o praticou. Chegou à 

juventude  sem  nunca  ter  tido  um  relacionamento.  Não  que  não  tenha  havido 

oportunidades, mas as tais não foram suficientes para despertá-lo para o amor, ou ao 

menos para a lascívia.

Na verdade nunca sentiu a necessidade de se envolver com alguém. Às vezes 
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que tentou foi muito mais pra cumprir o protocolo de ser homem do que por vontade ou 

desejo. 

O amor que recebia dos pais nunca deixou que sentisse a necessidade de se 

envolver. “As pessoas que começam a se envolver cedo, o fazem por carência afetiva, 

carência essa que deveria ser suprida pelos pais do indivíduo”, isso todo mundo sabe.

Ele esperava um momento mágico para poder se envolver com alguém, não 

aceitaria nada medíocre em seu tão idealizado relacionamento. Esperaria o tempo que 

fosse necessário.

Ao entrar na juventude Charles havia elaborado uma teoria bem simples a 

respeito  da paixão na adolescência.  Segundo ele,  era comum que um adolescente  se 

apaixonasse várias vezes e que quanto mais se apaixonasse mais adolescente seria, pois 

paixão é a admiração pelo belo, o que para uma adolescente faz parte da sua visão do 

mundo. Porém, no momento certo, o amor é o que refrearia a paixão e uniria uma pessoa 

à outra definitivamente. 

Bem, satisfeita sua curiosidade, creio que agora podemos regressar de onde, 

primeiro  minha  falta  de  educação,  e  depois  sua  curiosidade,  me  interromperam  na 

narrativa.

Para fechar esse capitulo, vou deixar um pedaço da canção que Charles fez 

para Sorem:

Sonhar pra que?

Se na realidade posso te ver

O meu sonho é mais real

Quando olho pra você

Deus te fez com todo cuidado

Mas você saiu melhor que o planejado

Beleza ideal

Utopia do amor

A beleza do céu tomou forma de mulher

E se revelou em você.
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CAPÍTULO 9

A VIDA CONTINUA.

Fazia um mês que Charlote não estava mais entre nós.

Charles  se  encontrava  no ônibus  a  caminho da faculdade.  Por  inspiração 

materna, fazia o curso de filosofia. Em minha opinião o curso de filosofia somente da 

forma a uma matéria que todos nós já temos intrínseca a nossa existência: a especulação.

Não  é  a  toa  que  os  filósofos,  há  muito,  têm  sido  considerados  loucos, 

alienados, esquisitos e coisas do gênero, pois o que eles fazem é dar forma, ou seja, 

racionalizar  coisas  que  apesar  de  intrínsecas  a  nós,  mas  não  compreensíveis 

empiricamente, a maioria prefere ignorar.

Mas Deixemos  pra lá  os  amigos  da sabedoria  e  voltemos  á  Charles.  Ele 

estava  agora  com a cabeça  encostada  na janela.  Nem mesmo as  constantes  colisões 

contra o vidro, provocadas pela tremedeira do veículo, podiam fazer com que ele tirasse 

a cabeça de lá, e a razão é simples; o que batia no vidro era apenas sua caixa craniana, 

seu pensamento estava em outro lugar bem distante dali...

Ele pensava em Charlote. Assim como no dia do enterro da amiga, tentava 

ligar seu pensamento ao dela em busca de uma comunhão metafísica. E conseguia, mas 

apenas  através  de  lembranças  do  passado.  A  medida  em  que  seus  pensamentos 

avançaram a nostalgia alcançou um grau torturante e, com uma ligeira lagrima em um 

dos olhos, balbuciou em voz triste:

     - Charlote... 

     -  Algum problema? – perguntou,  assustada,  uma senhora que estava 

sentada ao seu lado.

     - Não, são apenas devaneios.
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Por precaução, a mulher se levantou e resolveu ir em pé.

Ah! Como a lembrança de Charlote o deixava melancólico. Era um dilema: 

lembrar e sofrer ou deixar de pensar e sofrer?

São nessas horas que me pergunto se a memória do ser humano é algo bom 

ou ruim. Armazenamos coisas boas, mas também armazenamos coisas ruins. Ao mesmo 

tempo em que a memória de Charles lhe proporcionava a doce lembrança de Charlote, 

proporcionava-lhe, ainda que indiretamente, o amargo de sua ausência no presente. A 

memória infelizmente é dialética.

Para os pragmáticos, é possível que ainda assim a memória seja algo bom. 

Pra mim é um dos castigos de Deus ao homem por causa do pecado.

O  ônibus  então  chegou  na  parada  da  faculdade.  Charles  despertou  da 

digressão psicológica e voltou à realidade. Como é cruel à volta a realidade.

Ele desceu do coletivo e tomou seu caminho.

Oh Ônibus, bendito lugar para se meditar.

CAPÍTULO 10

UM AMBIENTE ACADÊMICO

A  faculdade  de  Charles  era  uma  dessas  instituições  que  primam  pela 

educação, e pelo bolso do dono.

Era um verdadeiro comercio de educação, quem pudesse pagar levava. Um 

mal oriundo do liberalismo econômico.

O tratamento dirigido aos alunos era personalíssimo. Eram conhecidos pelo 

RA1.

Os  professores,  revoltados  com  o  mau  salário,  davam  as  aulas  mais 
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ordinárias possíveis e depois arrebentavam todo mundo na prova, “é a nossa vingança”, 

diziam.

A sala de Charles era pitoresca. O aluno mais novo tinha dezessete anos, o 

mais velho tinha sessenta e três. Comunicação cem por cento. Era um show de horror.

Charles se encontrava,  agora, na porta da sala com alguns colegas.  Era o 

primeiro horário e o sinal já havia batido, mas o professor ainda não tinha chegado.

     - Faça-me o favor! Que professorzinho boêmio, num chega cedo um dia 

se quer! – disse Clara, uma jovem que trabalhava como gerente em uma loja de sapatos.

     - Que ele é boêmio eu concordo, mas eu acho bom que ele atrase porque 

ai agente não tem aula He! He! He! – disse Luciano.

     - Você fala isso porque é seu pai que paga sua faculdade. Se você tivesse 

que dar quase metade  do seu salário  pra  paga isso aqui,  como eu faço,  duvido que 

pensasse assim! – respondeu ela, indignada.

     - Ta me chamando de vagabundo é? Fique sabendo que da muito trabalho 

não fazer nada, viu! – retrucou Luciano, com ironia.

     - Ta bom! Ta bom – disse Charles, se intrometendo na conversa – vamu 

para de  briga,  se  não  vai  dar  casamento.  Falemos  de  algo  mais  sério  –  disse  ele, 

sinistramente – vocês fizeram o trabalho de ética?

     - Droga o trabalho! Não!!!! – gritou Luciano, desesperado, levando as 

mãos à cabeça – eu esqueci essa mer...

Carla segurou a boca de Luciano.

     - Viu o que dá ser vagabundo – disse ela, sarcasticamente.

     - Será que alguém me vende um? – perguntou Luciano.

     - Eu acho difícil. – respondeu Charles.

     - Já sei! – disse Luciano, aliviado – vou até a sala de informática. Sei de 

um site, onde eu posso dar donwload no trabalho e o professor nem vai desconfiar.

     - Pois então vai logo, porque eu já cheguei – respondeu o professor, atrás 

dele.
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CAPÍTULO 11

UMA PRIMEIRA LUZ SOBRE A DICOTOMIA

O professor entrou na sala. Os alunos vieram logo atrás, feito uma fileira de 

pintinhos seguindo a mãe. Ele colocou a pasta sobre a mesa, tirou o paletó, pegou o giz, 

e escreveu o titulo da aula no quadro:

IDEALISMO X POSITIVISMO

Luciano indignado pelo zero que levaria por causa do trabalho, e querendo 

descontar a raiva do professor, sussurrou maliciosamente no fundo da sala:

     - Lá vem esse maluco encher a paciência!

     - Eu ouvi isso Luciano. – disse o professor, que estava de costas para 

turma, escrevendo no quadro.

Luciano reduziu-se a sua insignificância e ficou caladinho.

Senhores, para começar a aula vou fazer uma pergunta – disse o professor. – 

o que vem primeiro, Teoria ou Pratica?

Depois de um breve silêncio, Cláudio, que já era formado em matemática, 

levantou a mão e falou:

     - Professor, eu acho que primeiro vem a prática.

     - E por que?

     - Ora, porque só depois de já termos praticado alguma coisa podemos 

formular uma teoria a respeito dessa coisa – respondeu ele, confiante.

     - Oh! Temos um candidato a positivista aqui. Alguém discorda da opinião 

dele? – perguntou o professor.
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Charles então levantou a mão e o professor lhe concedeu a palavra.

     - Professor, eu discordo do Cláudio por um motivo simples: para que 

executemos a pratica de alguma coisa é necessário que já tenhamos uma teoria antes. 

Vou dar um exemplo: quando uma pessoa quer compor uma música, ela não sai tocando 

e cantando de qualquer jeito. É preciso que antes ela pense sobre o que quer escrever, 

depois,  com cuidado  e  inspiração,  crie  uma  melodia  e  uma  letra  que  se  encaixem 

perfeitamente. Só depois que ele já tiver feito esse processo é que ele executa a música. 

Com o conhecimento é a mesma coisa, primeiro temos teorias, depois a prática.

     -  Muito bom Charles!  Um excelente  candidato  a  idealista  – disse o 

professor.

A resposta de Charles despertou o interesse da turma.

     - E de onde surgem às teorias se não for da pratica? – perguntou Luciano.

     - As teorias são tiradas da razão do homem – disse Bruna, tomando o 

partido de Charles – não podemos fazer da prática critério de verdade, pois se o fizermos 

a verdade não existirá e tudo será relativo, sem que existam os absolutos.

O Professor,  percebendo  que  o  clima  estava  esquentando,  resolveu  jogar 

mais lenha no fogo.

     - Bruna, você falou de algo interessante, absolutos. Você acredita em 

absolutos? – perguntou o mestre.

     - Claro!

     - Por exemplo?

     -  Pra  mim  o  maior  de  todos  é  Deus.  –  respondeu  ela, 

fundamentalisticamente1.

Nesse  momento,  Roberto,  um ateu,  entrou  na  discussão  com uma  velha 
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pergunta ateísta – como você me prova a existência de Deus?

Bruna ficou em silêncio, mas Mirtis saiu em sua defesa.

     - Pode não existir um modo empírico de comprovar a existência dele, mas 

Deus é uma dedução tão lógica que chega a ser quase uma indução. Olhe pra natureza 

com  seus  ciclos  perfeitos,  olhe  pro cosmos,  que  com  a  mínima  variação  causaria 

catástrofes. E mais, olhe pra você, um ser que pensa a respeito da própria origem e chega 

ao ponto de questionar seu próprio criador! Você acha que isso seria fruto do acaso? 

Questionar a Deus é questionar a própria existência.

     - Que nada! Você já foi dominada pela idéia de Deus, sua alienada! – 

respondeu Roberto, acaloradamente.

O professor, percebendo que o negocio estava indo pro lado da teologia, 

resolveu intervir – calma gente, daqui a pouco isso aqui vira a guerra santa. Vamus pra 

um lado mais prático da questão. Por exemplo, o casamento é fruto de um idealismo, ou 

um prática positiva imposta pelos costumes?

Luciano foi o primeiro a levantar a mão. O professor lhe passou a palavra.

     - Querido professor essa é uma pergunta interessante – iniciou ele, de 

modo político – observando o mundo animal percebemos algumas coisas: A primeira: é 

comum entre os animais o macho ter mais de uma fêmea em seu bando. A segunda: as 

fêmeas são naturalmente fiéis a esse macho dominante do bando. Os machos não. A 

terceira e ultima observação: O homem é um animal. De posse dessas informações e, 

silogisticamente falando,  podemos  chegar  a  duas  conclusões.  A  primeira  é  que  o 

casamento, principalmente o monogâmico, é uma tortura para o homem, um verdadeiro 

martírio, pois o homem é um ser naturalmente poligâmico. Mas, para não sofrer o peso 

na  consciência  das  censuras  que  as  mulheres  inventaram  no  decorrer  da  historia  e 

colocaram na cabeça dos homens, ele é obrigado a conviver com uma só mulher a vida 

inteira. Pras mulheres o casamento é uma bênção, pois elas são naturalmente fiéis e vão 

ter um homem, ainda que forçosamente, fiel. Respondendo sua pergunta, para a mulher 

o  casamento  é  idealismo.  Para  o  homem,  positivismo.  A  segunda  conclusão  a  que 
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chegamos é que,  partindo dessas considerações,  a  traição por parte  do homem é até 

compreensível, a da mulher é sempre imperdoável.

Luciano mal acabou de falar e patrícia, que estava sentada atrás de Luciano, 

lhe deu um forte tapa nas costas.

     - Ai! Que grosseria é essa?

     - Grosseria foi essa bobagem que você disse – respondeu ela, irada.

     - É isso mesmo seu crápula – complementou Rita.

     - Seu machista – disse uma outra.

A representação feminina se revoltou contra Luciano. Ele se defendia – é 

minha opinião, cadê a liberdade de expressão?

Os garotos satisfeitos com a explicação de Luciano, o saudavam.

     - É isso ai véi! – disse um.

     - To contigo e não abro! – disse um outro.

     - Nas próximas eleições tem meu voto – disse outro, mais exaltado.

O professor, sorrindo da confusão, perguntou só por brincadeira:

     - Algum homem discorda?

     - Eu! – respondeu Charles, com prontidão.

Ele não poderia ficar calado, tinha o dever de defender e zelar por um dogma 

sagrado.

A sala ficou em silêncio. O professor, surpreso, cedeu a palavra a Charles 

que então iniciou:
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     - Bem professor, eu concordaria com o Luciano, não fosse o fato de 

existir no homem uma coisa que o diferencia dos animais. O que nos diferencia é a 

razão. É claro que, em alguns, ela não esta muito desenvolvida – disse ele, apontando 

para Luciano – no entanto, na maioria dos homens, funciona bem. Além do uso da razão, 

existe, entre os homens, um outro fenômeno que o distancia bastante dos animais e que 

faz toda a diferença no casamento, o amor. O amor é uma força invisível e de poder 

avassalador, coloca no coração de um homem tamanha afeição por uma única mulher 

que, caso ele não a tenha para si sua existência se torna nula. É por isso que homem, 

através  do casamento,  troca  todo o prazer  carnal  que muitas  mulheres  poderiam lhe 

oferecer pelo prazer metafísico que sua amada lhe proporciona a alma. O casamento é 

isso, ao invés do prazer da carne tem-se um prazer muito superior, o prazer da alma. 

Respondendo a pergunta, o casamento é puro idealismo.

     - É isso ai Charles! – disse Rita.

     - Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi na vida. – falou Patrícia, com um 

sorriso lerdo no rosto.

    - Casa comigo? – perguntou Rafaela, empolgada.

As meninas ficaram em nirvana. Estavam encantadas com o pensamento de 

Charles, que era bem diferente do que se passava na cabeça da maioria dos garotos, não 

só da sala, mas de um modo geral. Enquanto ele recebia os comprimentos e elogios das 

meninas, um murmurinho na sala foi aumentando progressivamente e tomando corpo. 

Eram os meninos da sala gritando em uníssono, “Bicha! Bicha! Bicha! Bicha!”.

O professor  acalmou  os  ânimos  e  controlou  os  mais  entusiasmados.  Foi 

difícil, mas conseguiu.O professor então perguntou:

     - E então quem tem razão, idealistas ou positivistas?

     - É claro que são os positivistas – disse Luciano, despoticamente – não 

podemos ficar nos prendendo a ideais ilusórios, amor, Deus, céu, e etc... Essas coisas 

atrasam o progresso da humanidade, se deixarmos de acreditar nelas, morrem. Temos 

que viver a realidade, a realidade!
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Os positivistas pareciam ter ganhado novas forças, ninguém ousava desafiá-

los, pra não cair no ridículo. Entretanto, Charles tinha uma carta mortal na manga.

     -  Tudo bem Luciano,  nesse seu materialismo utópico,  você diz  não 

existir,  Deus,  amor  e  outras  coisas,  certo?  Pois  bem,  vamos  esquecê-las.  Mas  me 

responda uma coisa, existe dentro de você o desejo de que algum dia o homem encontre 

a paz, a fome desapareça do mundo, que todos os homens tenham direitos iguais, enfim, 

que o mundo seja um lugar feliz?

Todos evitavam responder pelo fato de terem percebido a capciosidade da 

pergunta. Tomando coragem Luciano respondeu, temeroso:

     - É claro que eu tenho esse desejo...

     - Você acha que no mundo em que vivemos a realidade caminha  pra 

isso? – perguntou Charles.

     - Não...

     - Esse seu desejo não seria um ideal?

Luciano  e  seus  asseclas  sentiram  que  foram  pegos  no  “pulo  do  gato”. 

Luciano, porém, tentou uma última antítese - eu tenho o desejo, mas sou realista e sei 

que isso jamais vai acontecer!

Parecia que eles agora tinham revivido, mas Charles deu a ultima cartada:

     - Você quer ter filhos? – perguntou Charles, desinteressadamente.

     - É claro! Quem não quer? – respondeu Luciano, enfaticamente.

     - Não seria muito sarcasmo colocar um filho num mundo que ao invés de 

melhorar só tende a piorar? – perguntou Charles, ironicamente. – a não ser que você 

acredite, ainda que inconscientemente, que o mundo vá melhorar? Do contrário não seria 

muito sarcasmo colocar uma criança aqui?
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Esse  foi  o  golpe  fatal,  Luciano  não  teve  mais  argumentos.  O  professor, 

depois de disfarçadamente ter  rido de Luciano, tomou a direção da aula e expôs seu 

pensamento, era um idealista nato.

Desculpe-me tê-lo exposto a um capítulo tão filosófico, mas ele foi um fator 

importante na solução da dicotomia de Charles.

CAPÍTULO 12

TEIMOSIA DE ATEU

Na volta pra casa Charles iria refletir sobre a aula, mas foi interrompido por 

um colega que pegou o mesmo ônibus.

     - E ai Chal!

     - Fala meu quirídu! Sente ai.

     - Como é que cê ta?

     - Eu estou bem, obrigado. E você?

     - Eu também.

     - Que bom.

     - Charles, a propósito – disse Freud, com falsa preocupação – como esta à 

família da Charlote?

     - Ué! Estão bem. Eu os vejo toda semana na igreja.

     -  Eles  ainda  devem estar  desconsolados,  não  é?  E devem até  estar 

questionando o Deus de vocês.

     - Que nada! Eles têm consciência que foi plano de Deus, e que agora ela 

está num lugar bem melhor. Eles ficam tristes pela ausência dela, não por ela.

     - Charles você me permite fazer uma critica a vocês protestantes?

     - Claro! Desde que lógica, é bem vinda.

     - Eu acho que vocês só acreditam em Deus para terem uma explicação 

lógica para tudo e para poderem ter a proteção de um pai todo poderoso. E acreditam no 

céu para fugir da morte e ter a esperança de gozar a tão sonhada imortalidade.
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Charles  ouviu  atentamente  o  comentário.  Depois,  colocou  a  capacidade 

apologética em ação.

  

   -  É  uma critica  razoável,  mas  não  procede.  A idéia  de  Deus  é  algo 

intrínseco ao homem, seja no animismo, panteísmo, politeísmo ou monoteísmo, a idéia 

de um ser superior sempre existiu. Nunca nenhum sociólogo, antropólogo ou historiador 

encontrou uma só sociedade em que essa idéia não existisse.

     - Tudo bem, mas ainda assim não deixa de ser ilusão.

    

Charles fitou-o com um olhar de compaixão e disse:

     - Tudo bem, suponhamos que você esteja certo. Que tudo não passe de 

ilusão. Daí eu te pergunto, qual é o maior objetivo da nossa vida?

     - Hum... Deixe-me ver, pra mim é ser feliz.

     - Perfeito! Esse é o maior objetivo. Se essas “ilusões” me fazem feliz, 

alcançam seu principal objetivo. Nesse caso, os fins justificam os meios. Tem mais, o 

que é melhor, viver com uma “ilusão” que me faça feliz ou com uma “verdade” que vai 

me deprimir pro resto da vida?

     - Sabe que eu nunca tinha pensado nisso antes. – disse Freud, encabulado.

     - Pois pense amigo, pense para existir!

CAPÍTULO 13

O BOM PURITANO
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Já fazia dois meses que Charlote era infinita.

Era domingo a noite. Charles e seus pais se preparavam para ir ao culto. Pela 

manhã não tinha ido a igreja, havia feito uma visita ao tumulo de Charlote e passado 

algum tempo com “ela”.

 Estava agora a caminho do carro onde seus pais o aguardavam. Apesar de 

ter carteira e carro preferia ir à igreja na companhia dos pais.

Sempre partiam de casa meia hora antes da liturgia começar. O reverendo 

Ricardo fazia questão que fossem os primeiros a chegar.

Ao entrar no templo, Charles sempre seguia seu ritual: encaminhava-se para 

o primeiro banco, orava ajoelhado, levantava-se, sentava-se e ficava inerte até que o 

culto acabasse.

Devido ao rigorismo com o qual conduzia sua vida religiosa era chamado de 

“Bom puritano”.

Numa época em que o liberalismo era  a tendência  dominante nas igrejas 

Brasileiras, Charles pregava uma volta à ortodoxia da reforma.

As  igrejas  estavam  num  caos  de  identidade.  Mergulhadas  em  um 

pragmatismo desenfreado,  fruto de um arminianismo inconseqüente.  Faziam de tudo 

para ver seus templos cheios: Shows, cultos sem pregação, e até reuniões em “horários 

alternativos”.

Era prática comum pessoas tornarem-se membros das igrejas com inscrições 

feitas  pela  Internet,  ou até  mesmo pelo  telefone,  só não podiam esquecer  o  dízimo. 

Algumas igrejas chegaram ao sacrilégio de fazerem boates dentro de seus complexos, 

como tentativa  de  atrair  membros.  Tudo  isso  faziam com a  falsa  desculpa  de  estar 

trabalhando para Deus.

As igrejas pareciam mais empresas buscando aumentar seus domínios, do 

que um lugar para salvar almas. Um misticismo alienante e uma doutrina materialista 

herética  invadiam a  maioria  das  igrejas.  Nunca  em sua  historia  a  igreja  evangélica 

Brasileira crescera tão pouco em qualidade e tanto em quantidade.

Existia  também  nessa  época,  um  movimento  entre  a  juventude  cristã 

denominado “gospel”. Segundo seus idealizadores, o movimento consistia numa forma 
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alternativa de se viver e conquistar adeptos para o cristianismo. Mas na verdade não 

passava de uma desculpa esfarrapada de jovens levianos, que por não conseguirem viver 

o verdadeiro cristianismo, inventavam um que se adaptasse a eles. Aceitavam práticas 

mundanas e demoníacas e as mascaravam com o nome de “gospel”.

Charles era radicalmente contra esses movimentos, se negava a chamar de 

“irmãos” os adeptos desse movimento, pois para ele tinham apenas o apelido de cristãos.

Ele sempre dizia, “a igreja esta precisando de uma nova reforma, a diferença 

é  que  na  realizada  no  século  XVI,  a  igreja  se  separou  da  igreja  católica  romana, 

enquanto que na do século XXI terá que se separar da própria igreja evangélica”.

Essa  posição  dava  a  Charles  a  reputação  de  puritano-judeu  por  parte  de 

evangélicos de outras denominações, mas não se importava, pois em sua denominação a 

maioria pensava como ele.

Quando criticado por sua posição Charles dizia “prefiro ser arcaico à laico”.

CAPÍTULO 13

O INÍCIO DA IRÔNIA

O culto se iniciou. O reverendo convidou a todos para ficarem de pé a fim de 

iniciar a liturgia.

Após a oração o pastor convidou todos a abrirem seus hinários  para que 

juntos cantassem dois hinos. Na igreja existia apenas um piano, os outros instrumentos 

eram propositalmente ignorados.

Como eram belos os hinos cantados  ao som do piano!  Bem diferente  de 

igrejas que usavam bateria, baixo, guitarra e etc... E acabavam não só com a beleza do 

hino, mas também cobriam a voz da congregação.

Cantados os hinos, o pastor passou a oportunidade ao coral que naquela noite 

cantou maravilhosamente, elevando as almas ao trono da graça.

Na igreja não existia “equipe de louvor”, grupos de coreografia e coisas do 

gênero.  “Nada  de  inovações”,  dizia  o  reverendo.  A  igreja  era  tradicionalíssima,  os 

únicos grupos que existiam na igreja eram o coral e um grupo de teatro.
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Depois da apresentação do coral foi pregado o sermão.

O sermão daquela noite tinha como título uma igreja em migalhas. O texto 

foi Esdras 3:8-13.

Terminado o sermão foi feita a oração final e todos se despediram. Do lado 

de fora as pessoas se reuniam para conversar e combinar coisas. Algumas iam pra igreja 

só pra isso.

Nesse dia Charles teve uma surpresa. Lorena, uma jovem que já há algum 

tempo não aparecia na igreja, compareceu ao culto e foi conversar com ele.

    

     - Charles! Quanto tempo hein... – disse ela, dando-lhe um abraço.

     - É mesmo, pensei que você não viria mais pra igreja! – disse ele, com 

preocupação. – por onde você andou esse tempo todo?

     - É eu andei por aí dando uns vacilos, mas agora a filha pródiga está de 

volta e não vai mais pedir a herança. – respondeu ela sorrindo.

     - Isso é a melhor coisa que você faz. Você devia seguir o exemplo da 

Lívia. – disse Charles, referindo-se a irmã mais nova de Lorena.

     - É o que eu vou fazer! Palavra de escoteira. – respondeu ela, em posição 

de sentido.

     

Durante  a  conversa,  Lorena  começou  a  utilizar  sortilégios  que,  por 

inocência, Charles não percebeu.

     -  Charles  como  anda  sua  vida  sentimental?  –  perguntou  ela, 

delicadamente.

     - Hã? Como assim? – exclamou ele, sem entender.

Lorena sorriu da inocência de Charles e deixou a pergunta mais clara.

     - Você ta namorando?
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     - Ah sim! Namorando?

     - É, namorando.

     - Eu não. To cada vez mais convencido que esse negocio não é pra mim. 

Acho que meu destino é ser como o apóstolo Paulo. – disse ele, sorrindo.

     - Como assim?

     - Ué, sozinho pro resto da vida!

     - Cê ta brincando né?

     - É mais sério do que eu e você possamos imaginar!

     - Mas por que Charles? – perguntou ela, impressionada.

Enquanto  conversavam  o  Pai  de  Charles  buzinou  chamando-o  para  ir 

embora. O reverendo acenou para Lorena saudando-lhe à volta, e dizendo estar contente 

com seu retorno.

Charles então se despediu.

     - Lorena eu  to  muito feliz com sua volta, mas agora eu tenho que ir. 

Depois eu te conto como eu cheguei à conclusão da minha castidade. Até mais...

     - Estarei esperando a resposta. Até mais...

Os dois se despediram e foram para suas casas.

Charles  decidira  não  mais  se  apaixonar  a  menos  que  ele  encontrasse  a 

mulher perfeita. Essa mulher deveria atender os quatro itens de sua lista, e deveria se 

encaixar perfeitamente com ele. Teria que ser uma mulher platônica, a musa inspiradora 

de todo romantismo, a perfeição. Teria que ser a Eva de Adão.

               Ele não sabia o que o destino lhe preparava...

CAPÍTULO 14

O PRINCÍPIO DA VONTADE INCONSCIENTE.
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Na quarta-feira da mesma semana, Charles comunicou a Silas, presidente da 

mocidade,  o  retorno  de  Lorena  a  igreja,  pois  ele  não  estava  presente  no  culto  de 

domingo.

     - Silas, sabe quem veio aqui no domingo à noite?

     - Não. Quem? – perguntou ele, curioso.

     - Adivinha?

     - Quem? – perguntou Silas, mais curioso ainda.

     - Adivinha?

     - Desisto! – disse Silas, impaciente.

     - A Lorena.

     - Sério! Pensei que tivesse se desviado.

     - Para de falar besteira. Esqueceu que nós calvinistas não acreditamos 

nesse negocio de desviar! – disse Charles, em tom doutrinador.

     - Vá Charles! Você é muito chato com esse negocio de teologia.

     - Falou besteira agora agüenta!

     - Ta bom, ta bom, ela estava somente afastada, satisfeito?

     - Olha deixa isso pra lá! O motivo pelo qual eu vim te falar isso é outro.

     - E qual é?

     - Eu achei que agente podia fazer uma visita a ela pra incentivá-la a 

permanecer firme e aproveitaríamos também pra visitar a outra irmã dela, porque das 

três, só a Lívia é assídua.

Silas olhou pra Charles com um olhar malicioso e disse – por que você quer 

fazer essa visita? Você nunca foi de fazer isso.

Charles ficou sem graça.

     - Oxê... Eu... Eu só queria fazer uma visita, é proibido?

     - Visita né? Sei... – respondeu Paulo, ironicamente.

     - Sei o que? – perguntou Charles, indignado.

     - Tãnãnãnãnã... Tãnãnãnãnã... – cantarolou Silas.
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     - Hei! Ta insinuando o que?

     - Eu? – respondeu Silas, cinicamente – não estou insinuando nada.

     - Eu também não sei de nada.

     - É... Sei... Mas me diga, quando agente vai visitar as irmãs amadas?

Charles ignorou a ironia e respondeu:

     - Domingo às três ta bom?

     - Por mim tudo bem. Agora eu só  to estranhando o fato de você estar 

fazendo visita. Vive dizendo “quem tiver de ser salvo será, independente de nossa ajuda” 

e agora vem com essa. Mas tudo bem, domingo as três eu vou estar aqui. Até mais...

     - Até... Ah, Esquece essa idéia de apaixonado.

     - Eu não disse nada! – disse Silas, com ar de inocente.

     -  Você acha que um cara como eu me apaixonaria por uma menina 

daquelas? - Perguntou Charles de modo escarnecedor.

     - Eu sei que não! – respondeu Silas – era só brincadeira.

De fato, Silas estava brincando. Jamais imaginaria Charles namorando uma 

menina como Lorena.

Talvez  você  possa  estar  pensando,  “porque  essa  impossibilidade  de 

namoro?”.  Bem,  acredito  que  até  agora  algumas  coisas  ficaram claras  a  respeito  do 

caráter de Charles. Primeiro: é um idealista. Segundo: é muito exigente na escolha de 

pretendentes. Terceiro: é um cristão piedoso.

Creio que você deve se lembrar da lista que Charles criara, a respeito de 

fatores que não poderiam existir em disparidade entre o casal. Caso você não se lembre 

dos fatores, vou relembrá-los: idade, status social, religião e família, esses são os fatores.

De posse dessas informações, darei um breve relatório sobre Lorena, Leyde 

e Lívia, e então vocês perceberam porque Charles foi tão taxativo em afirmar que jamais 

se apaixonaria por uma menina daquelas.
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CAPÍTULO 15

UNIDAS, MAS SOZINAS.

Lorena, Leyde e Lívia, essa era a gangue.

Quando essas três se juntavam era um horror. Não havia quem as resistisse. 

A Bíblia diz que a língua é um órgão ofídico; aqui, eram três línguas assaz ofídicas. 

Eram terríveis em seu sarcasmo, e seu modo de fazer observações era...

Desculpe-me leitor, sei que comecei pegando pesado com elas, mas é que... 

É que... Ah! Tudo bem. Vou tentar ser um pouco mais imparcial.

Lorena, Leyde e Lívia, essas eram as irmãs.

As  três  haviam  recebido  uma  educação  liberal  por  parte  dos  pais.  Os 

genitores, apesar de as amarem muito, paradoxalmente, desde muito cedo lhes deram 

liberdades que elas souberam aproveitar bem.

Devido a um acidente fatal ocorrido com seus pais, ainda na infância, foram 

morar com uma tia, que mais parecia avó devido à idade que tinha.

A tia das meninas gozava de razoável situação financeira, o que fazia com 

que esquecessem um pouco do tempo em que moravam com os pais.

Elas faziam de tudo para não perturbar a anciã, mas seu próprio modo de ser 

fazia com que a provecta senhora lhes aplicasse algumas penalidades, coisa que os pais 

nunca faziam, a fim de tentar corrigir-lhes um pouco o modo de proceder.

No  mais,  o  relacionamento  entre  elas  e  a  tia  era  harmonioso,  continha 

algumas desafinações, mas era harmonioso.

          Freqüentavam as reuniões da igreja. Entretanto, Lorena e Leyde 

sempre foram levianas no que tangia os assuntos eclesiásticos. As únicas devotas eram 

Lívia e sua tia. 

Lorena e Leyde tinham estigma de garotas incontinentes e muito maganas. 

Lívia era mais comedida.

É algo comum filhos que tenham sido criados longe dos pais desenvolverem 
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muitos relacionamentos amorosos, pois, na carência do amor que deveria ser oferecido 

pelos pais, buscam encontrá-lo em seus companheiros. Isso é tolerável.

Porém, certos filhos exageram no preenchimento dessas carências e acabam 

excedendo um pouquinho o numero de namorados e namoradas. Diziam as más línguas 

que as duas, Leyde e Lorena, se encaixavam nesse grupo, mas não se deve dar total 

credibilidade ao que dizem as más línguas, afinal, são más línguas.

As três irmãs eram esteticamente agradáveis e muito parecidas, porém, cada 

uma tinha suas particularidades no caráter.

Lorena era a mais intelectual. Tinha boa conversa e sabia como envolver um 

rapaz  em sua  teia.  Apesar  da  fama  que  tinha  era  uma excelente  pessoa  para  se  ter 

amizade.  Era meio leviana quanto a assuntos eclesiásticos,  mas tentava ardentemente 

mudar sua situação perante Deus.  Era mais ou menos como Santo Agostinho “Deus 

fazei-me casto! Mas não agora”.

Leyde era  a  mais  calada.  Essas  são as  piores.  Tinha  uma conversa meio 

morosa, mas que era justificada pelo seu jeito meigo de falar. Tinha uma personalidade 

forte, mas era facilmente levada pelas emoções e a elas se entregava com toda sua razão. 

Seus  relacionamentos  eram  rápidos,  pois  rapidamente  se  enjoava  da  face  de  seus 

companheiros. Nessa época estava afastada da igreja e extraordinariamente ia aos cultos.

Lívia era a mais extrovertida das três. Possuía resposta para tudo e sempre 

saia por cima. Era dona de uma inocência maliciosa, e por isso, era quase impossível não 

atender seus pedidos. Era a única que realmente freqüentava a igreja.

Enfim, eram boas meninas, mas não eram aquilo que Charles esperava. Ele 

de classe média, elas de classe média baixa. Ele era quase seis anos mais velho que a 

mais velha entre elas. Ele tinha uma família estável, elas moravam com a tia. Ele era um 

religioso fervoroso, elas, excetuado Lívia, eram frívolas religiosas.

A  lista  de  Charles  era  completamente  contraria  a  um  possível 

relacionamento desse tipo e ele a seguia dogmaticamente.

Mas do que servem critérios diante da paixão?

CAPÍTULO 16
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A VISITA PARTE 1

No domingo à  tarde Silas  e  Charles  se reuniram em frente  à  igreja  para 

fazerem a visita que haviam combinado.

No caminho  Silas  perguntou  a  Charles  por  que  ele  não  tinha  convidado 

nenhuma  moça  para  acompanhá-los,  afinal,  dois  rapazes  indo  visitar  moças  num 

domingo à tarde não causaria boa impressão. A resposta de Charles convenceu-o, “se 

pega mal dois rapazes irem visitar moças em suas casas, seria muito pior se os vissem 

com moças na rua”.

Quando  apertaram  a  campainha,  quem veio  atender  foi  Paula,  a  tia  das 

meninas.

     - Boa tarde irmã Paula – saudou Silas.

     - Boa tarde meninos! 

     - Irmã Paula as meninas estão ai? - perguntou Charles.

     - Estão a Lorena e a Leyde. A Lívia saiu com uma amigas.

Charles fez uma cara de satisfação e respondeu:

     - Que bom! É para essas mesmas que nós viemos fazer a visita!

     -  Isso é  muito  bom! – disse a boa velhinha.  –  elas  estão realmente 

precisando! Entrem por favor – disse ela abrindo o portão.

     

Ao entrarem na sala,  Lorena saiu ao encontro dos dois.  Leyde estava no 

quarto, costurando uma saia que havia rasgado jogando bola.

Silas pediu que Lorena escolhesse um hino de sua predileção a fim de que o 

cantassem. Logo após pediu que Charles lesse um texto Bíblico e, por fim, fez uma 

oração de despedida. Leyde não saíra do quarto até então.

Como  ultimas  recomendações  Silas  insistiu  com  as  irmãs  para  que  elas 

firmassem definitivamente seu compromisso na igreja. Falava tudo em voz alta para que 

Leyde pudesse escutar tudo do quarto onde estava.
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     -  Pode deixar que dessa vez agente se firma, não é Leyde? – gritou 

Lorena, para Leyde, que estava no quarto.

     -  Hãrram! – respondeu Leyde, de dentro do quarto – Dessa vez é pra 

valer!

     - Vou estar esperando vocês no culto – disse Charles.

Silas, percebendo a situação, aproveitou e fez uma brincadeirinha.

     - Ah... Lorena tem mais uma coisa... – disse ele segurando no ombro de 

Charles.

     - Pode falar – disse ela atenciosamente.

     - O Charles mandou dizer que Jesus te ama e ele também.

Charles, carinhosamente, aplicou-lhe um “bico” na canela enquanto Lorena, 

de cabeça baixa, sorria.

     - Ui! – gritou Silas.

     - Que foi? – perguntou Lorena levantando a cabeça.

     - Nada, é só expectativa. – respondeu Silas, disfarçando a dor.

Nesse momento Leyde saiu do quarto. A visão deixou Charles embevecido. 

Ela  estava  descalça,  com  uma  calça  de  laicra  dobrada  acima  do  joelho  e  uma 

camisetinha  branca  com uma das  alças  caindo-lhe  sobre  o  ombro.  O  cabelo  estava 

belamente desarrumado.

Essa cena fez Charles se lembrar de um episódio que presenciou um ano 

antes,  com  a  mesma  Leyde  cuja  simplicidade  e  a  beleza  o  arrebatavam  agora  no 

presente. Não demorou e a doce lembrança surgiu viva em sua memória... 
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***

CAPÍTULO 17

A DOCE LEMBRANÇA

Certa vez, enquanto Charles passava pela rua de irmã Paula, viu algo que lhe 

deixou em estado de êxtase.

Leyde, a mesma citada acima, estava brincando com as crianças de sua rua. 

A brincadeira era assaz pueril e ela, muito mais velha que as crianças, destacava-se no 

meio delas. A empolgação com que se divertia, segundo Charles, era angelical.

Todavia, o que mais chamou a atenção de Charles não foi o fato dela estar 

em atividades lúdicas com as crianças mas a forma como ela estava.

Ela estava descalça com a mesma calça de laicra dobrada acima do joelho, e 

uma blusinha de frio verde. Seu rosto estava um pouco sujo, mas isso longe de tirar-lhe a 

beleza  apenas  a  aumentava.  Estava  suada,  mas  se  quisesse  ter  dado  um abraço  em 

Charles ele o aceitaria prazerosamente.

Brincava como se tivesse à idade das crianças. Cada sorriso era uma caricia 

no coração de Charles. Era um anjo brincando com as crianças, romantismo puro.

Ao ver Charles acenou e ofereceu-lhe um singelo sorriso.  

Charles respondeu, mas sentiu que naquele momento algo penetrava em seu 

ser. Era como se alguém plantasse algo em seu coração. Achando estranha a sensação, e 

até mesmo a repugnando, preferiu abandonar o local e voltar pra casa.

***

CAPÍTULO 18

A VISITA PARTE II
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Quando Leyde viu Charles corou o rosto. Fazia quase um ano que não se 

viam.

Ao fixar os olhos em Leyde Charles chegou a uma fatal conclusão: o que 

sentira,  há  quase  um  ano  atrás,  não  tinha  desaparecido,  estava  apenas  adormecido 

esperando ver sua fonte para novamente despertar.

Ah Paixão bárbara! Essa que se esconde e cresce, para depois vir como um 

furacão abalar as estruturas de nossa razão.

Charles olhava para Leyde e tentava disfarçar, mas as palavras só saiam até a 

metade.

Silas, percebendo a complexidade do momento, resolveu se despedir.

     - Até mais garotas. Estaremos esperando vocês no culto hoje a noite, não 

é Charles? Charles... Charles... Charles!

     - É... Com certeza jogaremos futebol! – respondeu Charles “flutuante”.

     - O que? – perguntou Silas – futebol? O que tem a ver?

Leyde começou a rir e Lorena “foi no embalo”.

     - Quer dizer... Nós estamos esperando vocês – disse Charles, tentando 

consertar a distração.

     - Tchau meninas! – disse Silas, se despedindo.

     - Tchau garotos! – responderam elas.

No  caminho  de  volta  Silas  resolveu  perguntar  a  Charles  o  que  havia 

acontecido:

     - Charles o que aconteceu cum você no final da visita?

     - Não sei, foi estranho – respondeu ele ainda confuso.

     - Realmente foi muito estranho parecia que alguém tinha te dado curto-
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circuito!

     - Não sei o que me deu quando vi a Leyde – respondeu ele coçando a 

cabeça.

     - Rum! Até parecia que tava apaixonado – disse Silas, brincando.

Charles pensou um pouco e perguntou:

     - Será?

     - Será o que?

     - Ué, que foi paixão.

     - Ta ficando doido, nem pense nisso!

     - E por que?

     - Charles, não se faça de bobo, nós dois e a igreja toda sabemos muito 

bem o porquê.

     - Mas e se tiver sido? – perguntou Charles desafiadoramente.

     - Deus te livre disso! – respondeu Silas, em voz de advertência – isso 

seria uma tragédia na igreja.

Charles resolveu provocar Silas.

     - Oxê! E por que?

     - Por que? Ce ta variando é? Tu é uma das pessoas mais admiradas na 

igreja. Todo mundo espera que você se case com a filha de um pastor de boa família e 

que te ajude no seu ministério. Se você, do nada, aparece com uma daquelas, o VDM1 

não te perdoaria, você com certeza seria um alvo.

     - Que nada – disse Charles, fazendo pouco caso – se eu quisesse mesmo 

os convenceria de que minha paixão é algo bom.

     - E como você faria isso “São Charles?” – perguntou Silas, fazendo o 

sinal da cruz.

     - É fácil, com uma teoria. Quer ouvir?

     - Hum...  Eu sei que você vai “viajar”, mas eu gosto de suas teorias. 
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Conte-me, sou “todo ouvidos”.

     - O nome da teoria é: Dialética sustentável do casal.

     - Manda ver!

Charles então iniciou.

     - É senso comum que um rapaz como eu, que desde a infância recebeu 

amor e boa educação dos pais, teve judiciosa educação religiosa e está numa faculdade, 

se envolva com uma moça que o corresponda em todos esses aspectos, certo?

     - Certíssimo! É o que você vive dizendo.

     - Como uma antítese lógica ao que eu disse, poderíamos afirmar que 

moças, que na infância e adolescência tiveram problemas em quaisquer áreas, familiar, 

financeira e espiritual, não seriam um par ideal pra mim, correto?

     - Assino em baixo. – respondeu Silas, com um ar conservador.

     -  Um exemplo de “meninas  problemáticas”,  poderia ser a  Leyde ou 

Lorena, concorda?

     - Hum... Deixa eu ver... É, podemos dizer que sim.

     - Então dexa eu te fazer uma pergunta: se as pessoas com boa formação 

se unirem somente com pessoas de boa formação, o que será das pessoas que tiveram 

problemas em sua formação?

     - Não entendi?

     - Vou te dar um exemplo. Vamos utilizar a Késia.

     - Que Késia?

     - A da igreja!

     - Há sim.

     - A Késia é filha de pastor e teve uma extraordinária educação. Na barriga 

da mãe já freqüentava a igreja e nunca deu mau testemunho. Ela seria um bom partido 

pra mim, não seria?

     - É claro. Aquela ali seria um bom partido pra qualquer um. – respondeu 

Silas, levando a mão ao peito.

     -  Eu também concordo que seria,  entretanto,  nosso casamento  seria 
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cômodo demais, tranqüilo demais, em suma, passivo demais.

     - Aonde você quer chegar?

     - A questão é: pessoas que tiveram uma boa formação deveriam procurar 

se juntar com pessoas que tiveram algum problema em sua formação, porque assim os 

gênios  se  controlariam.  É  um  erro  procurar  um  relacionamento  com  alguém  que 

combine demais conosco, porque se fizermos assim estaremos, na realidade, procurando 

manter um relacionamento com nós mesmos e isso é egocentrismo, um erro fatal, pois 

nós jamais nos satisfaremos a nós mesmos. Foi por isso que Deus criou Eva para Adão. 

Eva era exatamente o oposto de Adão, não em sentido temperamental ou psicológico, 

mas sim, pelo simples fato de ser mulher.  Por ter  sido a primeira mulher,  ela era,  a 

principio, exatamente o oposto daquilo que era adão, ou seja, homem. A própria física 

nos comprova isso em uma de suas teorias, segundo a qual, os opostos se atraem.

     - Hum... Devo confessar que é interessante. – disse Silas passando a mão 

no queixo e com olhar meditativo.

     - Além do mais, pense na tragédia que é quando um casal de, vamos 

chamá-los assim, “mauzinhos”, se unem!

    - Em que sentido?

    - Em todos! Imagine por exemplo, que uma menina como a Leyde se 

unisse a um maluco como o Balder! Isso não seria trágico?

     - Seria medonho!

     -  Agora,  imagine  se  uma pessoa  como eu  que,  é  claro,  não  é  dos 

melhores, mas que já é alguma coisa se unisse a ela, não teria maior possibilidade de dar 

certo? Eu poderia ajudá-la e amá-la de todo coração, e esse amor então a ajudaria a 

solucionar os seus problemas. Ela também me seria útil, pois com um gênio oposto ao 

meu, áreas do meu ser que estiveram por muito tempo entorpecidas por meu modo de 

viver,  receberiam  a  lucidez  da  loucura  do  gênio  dela.  Nossas  existências  se 

balanceariam.  Um  casal  só  de  “bonzinhos”  é  meloso  demais,  e  um  casal  só  de 

“mauzinhos” é trágico demais.

Silas pensou um pouco e logo formulou uma objeção:
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         -  Tudo  bem,  a  teoria  até  que  é  boa,  mas  possui  um furo:  os 

responsáveis pelos “mauzinhos” poderiam até achar boa essa união, entretanto, como 

ficariam  os  responsáveis  pelos  “bonzinhos”,  que  educaram  o  indivíduo  para  que 

arranjasse alguém a altura da educação que deram a ele?

    - Ora, primeiramente temos que ter consciência do fato de que os pais, 

geralmente casam os filhos com pessoas que eles particularmente gostariam de estar se 

casando. Em segundo lugar, os tutores dos “bonzinhos” deveriam ficar felizes por ter 

dado  ao  filho  uma  formação  que  o  gabaritou  a  desenvolver  qualquer  tipo  de 

relacionamento,  seja  com um “bonzinho”  ou  com um “mauzinho”.  Esse  é  o  eterno 

mérito dos pais que realmente educam e não somente adestram.

     - Tenho que reconhecer que a teoria é bem coesa e não tem contradições 

internas. Porém existe uma enorme contradição externa.

     - E qual é? – perguntou Charles, com cara de esnobe.

Silas parou, Pôs a mão no ombro de Charles e lhe disse em tom de sarcástica 

felicidade:

     - Essa teoria vai completamente contra tudo o que você vive falando e 

defendendo. Inclusive contra sua venerável lista dos indispensáveis afins.

Charles olhou fixamente para os olhos de Silas e disse:

     - Ra! Ra! Ra! Te peguei hein? – disse ele, dando um murrinho no ombro 

de Silas – você acha que eu realmente acredito nessa baboseira é? Isso foi uma idéia 

estúpida que eu ouvi outro dia!

     - Há bom! Eu já estava começando a acreditar que o negocio era serio. Já 

tava ficando preocupado – respondeu Silas sorrindo.

Os dois saíram pela rua rindo alto e mofando da teoria. Enquanto a boca de 

Charles sorria e escarnecia, seu coração gemia e sofria, pois sabia que em breve teria de 

enfrentar a teoria e confrontá-la consigo mesmo.
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CAPÍTULO 19

O GOLPE DO SERMÃO E UMA ALFINETADA NO CORAÇÃO.

No culto à noite, Leyde e Lorena compareceram acompanhadas de Ártemis, 

uma bela moça que sempre as acompanhava.

O  sermão  que  o  reverendo  tinha  preparado  para  aquela  noite  falava  a 

respeito da continência que o cristão deveria ter em sua vida. O texto em que o sermão 

foi baseado era II Timoteo 2:22. Foi um belo sermão. 

Ao final do culto Charles sentia uma força que o impulsionava a ir falar com 

as moças, mas lutava contra essa vontade e pensava: “vou pra casa a pé e não vou falar 

com elas. Preciso ser continente”.

Dois minutos depois, lá estava Charles frente a elas.

     - Que bom que vocês vieram.

     -  Eu  disse  que  nós  viríamos  –  respondeu  Lorena,  com  um  olhar 

requintado.

     - Quem é a amiga de vocês?

     - Essa é Ártemis – respondeu Leyde, empurrando a amiga para perto de 

Charles.

     - É um prazer senhorita – disse ele, apertando-lhe a mão.

     - O prazer é meu.

Após breve conversa, Leyde chamou Ártemis para irem embora, já era tarde 

e não queria chegar atrasada em casa, pois sua tia certamente a chatearia.

Charles se despediu de Ártemis, mas ao ver Leyde indo embora sentiu algo, 

como que uma alfinetada no coração. Não entendeu o porquê. Ah paixão inconsciente!

Lorena decidiu ficar um pouco mais e resolver alguns assuntos pendentes 

com Charles - Charles você lembra que outro dia você disse que iria me contar a historia 
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de suas paixões e suas aventuras amorosas?

Ele Pôs a mão no queixo, pensou um pouco e então, respondeu:

     - É mesmo!

     - Então vamos lá! Here i am1! – disse Lorena, puxando sua mão, para que 

se assentassem no banco do jardim da igreja.

Ao olhar  para os lados Charles percebeu que existiam olhares maliciosos 

sobre  ele.  Olhares  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  observam  parcialmente  os  fatos, 

proferiam com a auxilio da boca um juízo profano a respeito da realidade.

Ignorando tais  olhares,  conversou normalmente com Lorena e  lhe contou 

algumas de suas experiências. Eles riram e se divertiram. A conversa, naquela noite, foi 

agradável.

CAPÍTULO 20

DA VONTADE INCONSCIENTE AO CONSCIENTE

Já fazia três meses que charlote contemplava a eternidade.

As últimas semanas não tinham sido fáceis para Charles. Estava tendo que 

lutar consigo mesmo. Aos poucos tomava consciência que estava apaixonado. Lutava 

bastante para não aceitar essa realidade, mas quem pode resistir à vontade inconsciente?

Não conseguia acreditar que ele, o grande Charles, o jovem que causava boa 

impressão a todos, o bom puritano, estava perdidamente apaixonado por uma menina 

que jamais imaginou algum dia se quer lhe chamar a atenção.

Pensava nas críticas que fazia aos relacionamentos dos colegas e em sua lista 

dos indispensáveis afins. Pensava em como satirizava casais que eram parecidos com o 

que ele formaria com a moça.

Buscando uma resposta, acabava encontrando-a na teologia,  “é castigo de 

Deus, só pode”, dizia ele, esmurrando o corpo como fazia o apóstolo Paulo em suas lutas 
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contra a carne.

Num esforço de Buda, procurava alcançar o nirvana a fim de abandonar os 

desejos carnais, porém, um epicurismo insolente logo lhe dominava a mente e dirigia 

seus pensamentos a ela.

O assustava a intensidade com a qual poderia vir a amá-la e tinha medo de 

onde isso poderia levá-lo. “Não pode ser! Não pode ser!”, Dizia ele, lamentando-se.

Não  conseguia  pensar  em  nada  sem  que  ela  penetrasse  suas  idéias.  Na 

faculdade  mal  prestava  atenção  as  aulas,  em casa  estava  sempre  distante,  na  igreja 

sempre penitente.

Certa noite, enquanto estava em casa, algo, no mínimo cômico, aconteceu.

Charles estava sentado no sofá com um livro na mão e olhar compenetrado 

na janela. Sofia, ao observá-lo, perguntou:

     - Em que você esta pensando filho?

     -  Em  nada,  nada  demais  –  respondeu  ele  disfarçando  –  estou  só 

meditando num trecho do livro que abei de ler.

     - Tem certeza?

     - É claro mãe!

     - E você esta desenvolvendo uma nova técnica de leitura?

     - por que?

Sofia deu um sorriso, balançou a cabeça e respondeu – o livro esta de cabeça 

pra baixo.

Não conseguia pensar em mais nada que não fosse nela. A simples pronuncia 

mental do nome dela era o bastante para que seu espírito criasse asas e voasse.

Certa noite, revoltado por não conseguir dormir devido à presença dela em 

seus pensamentos, Charles levantou-se e escreveu o seguinte poema:

Ah Bandida que assalta o meu pensamento!

Que vem soturnamente e me rouba a paz,

Quem te deu essa permissão?
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Você chegou tão de repente e tornou tudo tão diferente

Você coloca em contradição meu instinto e minha razão.

Oh, Como é prazerosamente doloroso pensar em você,

Mas quem sou eu pra mandar num coração que já não é 

mais meu?

Sou teu inimigo, sou teu opositor, sou um homem que por 

tua causa luta contra o amor.

À medida que os dias passavam a angustia de vê-la na igreja só aumentava 

seu sofrimento.  Recorria devotadamente ao Senhor para que o libertasse da tentação. 

“Dalila Senhor! Ela é uma Dalila!”, e no desespero “Ah Beteseba! Por que te banhas 

nesse riu?”.

A situação chegou num ponto que ele não agüentava mais. Teria de decidir, 

e rápido, o rumo que daria aos fatos; se é que isso é possível...

Ou pulava no abismo e via o que tinha no fundo, ou voltava desesperado 

clamando pelo imenso deserto.

Não tardou muito para que tomasse uma decisão.

CAPÍTULO 21

GUERRA A UM NOVO CASTELO

Charles estava decidido, cometeria suicídio moral. Tentaria, como nunca e 

de  todas  as  maneiras  possíveis,  conquistar  o  coração  dela.  Faria  o  possível  e  o 

impossível.  A  amaria  tanto  que  a  transformação  do  seu  caráter,  pensava  ele,  seria 

questão de tempo. Olvidaria o passado dela e ouviria a promessa do futuro deles.

Que doce ilusão, não acha? Você acredita ser possível mudar o caráter de 

alguém? É claro que sim, desde que você não ame essa pessoa, pois o verdadeiro amor 

tudo suporta. Não que o amor seja cego, mas ele é tolerante e suporta pacificamente os 
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defeitos.

A magia do amor é justamente essa: ele não faz você mudar uma pessoa que 

tenha defeitos, mas faz com que os aceite e a ame mesmo assim.

É como disse o sábio:

“O amor cobre todas as transgressões1”.

CAPÍTULO 22

O CIÚME NÃO ERA MAIOR QUE O AMOR

Charles estava convencido de sua paixão.

Pensava agora, numa maneira de poder demonstrá-la.

Para ter certeza que agiria da maneira certa foi falar com Carolina, filha de 

Carlos,  o  zelador  da  igreja.  Ela  conhecia  bem  a  pretendente  de  Charles  e  poderia 

fornecer dados profícuos á sua batalha.

Certo dia, após a aula, foi à igreja a fim de conversar com ela e obter as 

preciosas informações.

Ao chegar, a encontrou regando o jardim que ficava no pátio.

Era uma cena magnífica. Imaginem uma bela moça, de pele flava, com um 

metro e oitenta e cinco, cabelos lisos e soltos tocando as coxas, olhos azuis como o céu, 

vestindo uma jardineira branca e regando um jardim de rosas e margaridas. Não é um 

belo espetáculo? Charles também achou.

     - Se eu pudesse tirava uma foto.

     - Engraçadinho.

Depois da morte de Charlote a única amiga verdadeira que Charles tinha era 
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Carolina. A recíproca era verdadeira.

     - Engraçadinho nada! Você sabe que eu falo sério.

     - É sei...  Mas me diz o que te traz aqui essa hora? – perguntou ela, 

botando a mão no bolso – que eu saiba não tem nada na igreja agora.

     - Eu não vim para programação nenhuma na igreja.

     - Então pra que veio?

Charles fez uma cara de mistério, esfregou as mãos e disse:

     - Eu vim pra conversar sobre um assunto muito sério, e sei que você pode 

me ajudar.

     - Caramba! O que deve ser? Estou apopléctica...

     - Ora! Não seja irônica Carol, é provável que você já até saiba sobre o 

que eu vim falar.

Carolina botou o regador no chão, fechou os olhos e, cruzando os dedos, 

disse:

     - Chal, eu suspeito qual seja o assunto, mas vou torcer pra que sejam 

falsos os boatos.

     - Boatos? Que boatos?

     - Charles não seja tonto!

     - Tonto o que sua bruta! Eu vim aqui te dizer que não existem boatos!

     - Ai que bom! – respondeu Carolina levando a mão ao coração.

     - O que existem são fatos!

     - O que?

     - Fatos, não boatos.

Carolina  ficou  pasma.  Charles  a  tomou pela  mão  e  a  conduziu  para  um 

banquinho, que ficava debaixo de uma árvore no centro do terreno da igreja.
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     - Carol, senta aqui e vamo conversar.

     - Charles, eu não acredito que você esta gostando dela.

     - Viu como você sabia.

     - Não só eu, mas a igreja toda já sabe.

     - E daí? Qual o problema nisso? Por que todo mundo tem que ficar tão 

alarmado?

Carolina olhou para Charles com uma olhar de frustração, passou a mão no 

rosto dele e disse:

     - Eu esperava mais de você Chal.

     - Eu também achava isso no começo, mas não posso mais lutar contra 

mim!

     - É claro que pode!

     - E por que eu faria isso?

Carolina ficou sem graça e respondeu:

   

     - Tem gente muito melhor interessada em você.

     - Como assim, gente melhor?

     - Chal eu conheço aquela ali faz tempo e sei que não é o melhor pra você. 

Aquilo não é flor que se cheire!

     - Para! - gritou Charles, levantando-se do banco, e ficando de pé em 

frente à Carolina – todo mundo fica falando coisas dela. Eu sei que ela tem defeitos, mas 

parece que vocês querem que eu seja padre!

Vendo que Charles estava histérico, Carolina segurou sua mão e o conduziu 

novamente ao banco.

     - Calma Chal, calma. Eu vou te dizer. Ela é uma menina excelente. É 
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engraçada, sabe conversar, é boa colega e até bonitinha, mas tem um defeito horrível...

     - Qual? Qual? – perguntou Charles sedento.

     - Ela apronta um pouquinho demais...

     - Não, não e não. Carol, você esta sendo subjetiva de novo! Seja mais 

clara.

     - Ela é muito namoradeira Charles, é isso. E além do mais, gosta de 

“ficar”, e você odeia isso, não odeia?

     - É.

     - Tem mais, o caráter dela é diametralmente oposto ao seu! E ainda acho 

que ela gosta do Plínio.

As  palavras  de  Carolina  começaram a  desanimar  Charles.  Ao ver  isso o 

coração de Carolina doeu.

     - Charles por que você não gosta de quem gosta de você? – disse ela, 

segurando-lhe as mãos.

     - Porque eu não sei quem gosta de mim. Fico tão preso à pessoa que 

gosto, que acabo esquecendo que também gostam de mim – disse ele de cabeça baixa.

     -  Ah Chal!  Você é muito inocente  sabia.  Daria um bom namorado. 

Merece coisa melhor!

Charles levantou a cabeça e, com uma lágrima escorrendo a face, disse a ela 

– Eu sei Carol, me desculpe por não conseguir lutar contra mim.

Ah meu amigo, essa cena abalou as estruturas emocionais de Carolina. Ela, 

Charles e Charlote eram pueris companheiros. Desde a infância ela o amava, mas nunca 

teve coragem de assumir. O amava verdadeiramente, mas diante da cena que agora via 

estava disposta a abrir mão da própria felicidade em prol da do amado – Chal, se você 

gosta mesmo dela eu acho que você deve tentar e não dar a mínima para o que os outros 

vão pensar – disse ela levantando-lhe o queixo carinhosamente.
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Charles ficou animado – você acha?

O coração de Carolina doía amargamente,  pois sonhava em ser a amada, 

mas, num ato altruísta, respondeu positivamente:

     - É claro Charles!

     - Mas e o Plínio?

     - Só uma idiota te trocaria pelo Plínio.

     - Que bom Carol! Agora você me animou, mas como eu devo agir com 

ela?

     - Vá com calma. Comece a dar umas indiretas, faça perguntas pessoais, e 

ai o negocio vai fluir. Eu a conheço bem, sei que logo vai ser sua namorada. Pode contar 

com meu apoio.

Estas palavras rasgaram a garganta de Carolina, que com dor as proferiu.

     - Ah Carolsinha, como é bom ter você – disse ele, dando-lhe um abraço – 

agora sei que vai dar certo.

     - Então até mais Chal. – disse ela, disfarçando a dor e se despedindo. 

     - Até mais Carol.

Ao ver Charles saindo o coração de Carolina chorava de amargura. O de 

Charles pulava de alegria. Carolina pensava consigo: “quem dera ser eu”.

De fato,  Carolina  era  muito  superior  a  Leyde  em vários  aspectos.  Fazia 

teologia, era de família e inteligente. Era considerada a moça mais bela da cidade, um 

espetáculo, não tinha outra igual. Era Carolina, o resto era resto.

Mas isso não serviu de nada.

Para  acabar  esse  capítulo,  cito  uma  verdade  universal:  Fulana  gosta  de 

beltrano, que gosta de sicrana, que gosta de fulano. E esse é um eterno ciclo.
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CAPÍTULO 23

A PRIMEIRA ENTREVISTA

          No domingo seguinte, logo após o término do culto Charles se dirigiu 

a Leyde, Lorena e Ártemis com o propósito de travar uma conversa e se aproximar de 

Leyde, que em seu coração chamava carinhosamente de Ley.

No curto caminho da porta do templo até onde se encontravam as moças, 

Charles foi bombardeado por longos e mordazes olhares, mas, seguindo o conselho de 

Carolina, fingia não notar.

O quarteto conversou bastante. Lorena era quem mais se dirigia a Charles. 

Este, por sua vez dialogava com ela utilizando a boca, mas com a mente dirigia um 

apaixonado monólogo a Leyde. Ártemis era o meio-termo.

No momento em que se preparavam para se despedir, Charles reteve Leyde 

pelo braço e disse que tinha algo mais para conversar com ela. Lorena achou um pouco 

estranho, contudo, chamou Ártemis e se despediu de Charles.

Em fim Charles estava sozinho com o objeto “amado”.

     - Leyde, queria dizer que estou super contente com sua atitude de se 

firmar na igreja.

     - Eu também estou. Espero que dessa vez seja em definitivo. – disse ela, 

sorrindo.

     - Ué, por que espero?

     -  Num sei, pode ser que eu desvie de novo. – respondeu ela, botando o 

indicador nos lábios.

     - Leyde, em primeiro lugar, esse negocio de “desviar” não existe. O que 

pode acontecer é você se afastar da igreja, mas “desviar” jamais. Em segun...

     - Oxê! E qual é a diferença entre desviar e afastar?

     -  Desviar,  segundo dizem,  é perder  a  salvação,  o que,  biblicamente 

falando, é impossível.  Afastar-se é fazer algo semelhante ao que o filho pródigo fez. 
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Você pode até sair, mas se for escolhido, vai voltar, querendo ou não.

     - Que bom! Vou ficar fora da igreja e se tiver que ser salva serei.

     - Opa, também não vamo avacalhar...

     - Calma, é só brincadeirinha...  Mas, mudando de assunto, o que você 

queria falar comigo?

     - Eu?

     - Não Charles, você não... É um outro Charles...

     - Ah sim...

     - É claro que é você! – disse ela, passando a mão no cabelo dele.

     - Eu sei só to brincando.

     - Então me diz o que é? – perguntou ela, curiosa.

     - Não... Não era nada, só queria ficar um tempo a mais com você, só isso.

Leyde fez uma cara de ceticismo e olhou bem nos olhos de Charles. Era 

experiente nesse ramo e então resolveu fazer um teste.

     - Charles, me empresta sua mão para eu ver se estão geladas.

     - Mas pra que...

Leyde pegou a mão de Charles e, carinhosamente, a levou até seu rosto. Ao 

olhar para Charles percebeu que ele tinha sido arrebatado. Viu que seus olhos brilhavam 

e tinham algo profundo, misterioso e místico.

     - É... realmente suas mãos estão frias – disse ela tirando a mão de Charles 

de seu rosto.

     - É... O friu ta muito tempo né?

     - Ham?

     

Charles aterrissou e respondeu:

     - Ô! Quer dizer, o tempo está muito frio.
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     - Ah sim!

     

Os dois ficaram olhando uma pro outro e Leyde resolveu tomar a decisão.

     - Charles eu tenho que ir agora. Na terça agente conversa mais, tudo 

bem?

     - É claro. – respondeu ele, ainda “viajando”.

     - Então tchau! – disse ela, ofertando um sorriso a ele e lhe dando um beijo 

na bochecha.

     - Tchau! – respondeu ele ausente de seu corpo.

Charles ficou olhando, extasiando,  Leyde se distanciar.  De repente sentiu 

uma mão tocar seu ombro. “Por favor Deus, que não seja o meu pai”, pensou ele.

     - Ufa! É você.

     - Claro! Quem achou que fosse?

     - Meu pai ou um dos moralistas da igreja.

Era Carolina, curiosa, e querendo informações sobre a entrevista.

     - Me conta como foi!

     - Como foi o que?

     - Não seja burro Chal, a entrevista! E então?

     - Ah! A entrevista né?

     - Sim!

     - Foi boa, mas nós ficamos muito presos a assuntos teológicos, agora eu 

quero algo mais pessoal.

     - Cautela, cautela e você vai chegar lá.

     - Sabe o que eu acho? Acho que vou logo contar pra ela o que eu sinto e...

     - Nãoooooo! – interrompeu Carolina, com um grito.

     - Para com isso guria,  ta ficando doida é? Ta todo mundo olhando pra 
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gente! – disse Charles, sussurrando e segurando-lhe o braço.

     - Calma gente, não foi nada – explicou ela.

     - Agora me diga o porquê desse “nãoooooo!”.

     - Ora, você não pode falar pra ela que gosta dela. Vai estragar tudo.

     - Estragar?

     - Chal, a pior coisa que um homem faz é contar pra uma mulher que gosta 

dela.

     - O que? E como eu vou fazer para mostrar? Telepatia é?

     - Não, não, não. Vá lentamente demonstrando com suas atitudes, jamais 

com suas palavras. Se uma mulher descobre que um homem gosta dela, faz questão de 

humilhar, massacrar, amarrotar, pisar e outros “ar”.

     - E por que faz isso?

     - Por uma questão de segurança – respondeu Carolina – a mulher, quando 

se entrega a um relacionamento se entrega de corpo e alma. O homem só se entrega de 

alma. Para ter certeza que não vai se entregar a qualquer um, a mulher testa o candidato. 

Se ele passar no teste, leva o premio.

     - Qualquer mulher faz isso?

     - Qualquer uma. É a sarcástica e precavida natureza feminina.

     - Você faria? – perguntou Charles, olhando nos olhos de Carolina.

     - Qualquer uma faria.

     - Eu perguntei você?

     - É claro, também sou mulher, esqueceu?

     - Vocês são todas iguais.

     -  Charles  só me faz um favor  –  disse  Carolina,  serenamente  – não 

desobedeça ao primeiro mandamento da corte: não deixe que palavras tentem mostrar o 

que só o tempo e o amor poderão provar.

     - Pode deixar Carol, esse vacilo eu não cometerei. Obrigado pela dica.

Quando Charles saiu, Carolina pensou consigo, “podia ter deixado falar, ai 

quebrava logo a cara e aprendia”. Mas no fundo preferia ver seu amor feliz nos braços 

de outra a vê-lo infeliz nos seus.
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CAPÍTULO 24

A DUVIDA

Leyde foi pra casa pensativa. “Não pode ser, será que Charles, o intelectual, 

puritano e careta esta gostando de mim? Não pode ser!”. Seu ego crescia, sabia de outras 

que haviam tentado e fracassado na conquista de Charles. Imaginava o quanto seria bom 

esfregar  na  cara  delas  seu  triunfo.  “Fui  a  fêmea  mais  preparada”,  diria  ela  a  suas 

concorrentes.

Ao chegar em casa foi bombardeada por perguntas feitas por Lorena, mas 

acionou  o  escudo  antimíssil.  Desconfiava  de  uma  possível  paixão  de  sua  irmã  por 

Charles.

À noite em sua cama pensava em como seria estar com Charles. “Ele é muito 

certinho”,  pensava,  “mas  tem futuro  profissional”.  Após algum tempo  de  meditação 

decidiu  que  iria  corresponder  só  para  comprovar  as  intenções  de  Charles.  Depois 

decidiria o que fazer.

CAPÍTULO 25

O ENTUSIASMO

Charles foi  pra casa, feliz.  Sabia que essa primeira  entrevista quebraria o 

gelo  existente  entre  os  dois  e  possibilitaria  novas  conversas.  Ainda  vinham  a  sua 

consciência algumas das conseqüências que poderiam vir caso a relação acontecesse, 

mas  preferia  ignorá-las,  não  estava  disposto  a  uma  batalha  interior,  afinal,  já  tinha 

consciência de quem seria o perdedor.

CAPÍTULO 26

O DESESPERO INEVITÁVEL
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Naquela noite Carolina não fechou os olhos. Pensava consigo mesma, “estou 

com  problemas,  ou  o  Charles  fica  feliz  e  eu  triste,  ou  ele  fica  triste,  e  como 

conseqüência, eu também fico triste”.

 

CAPÍTULO 27

O FENÔMENO PROSEGUE

Já fazia cinco meses que Charlote estava com Deus.

Era um sábado. Charles aproveitou o feriado e foi fazer uma visita à amiga 

no cemitério. Em frente ao tumulo frio de Charlote as lembranças da amiga acaloravam 

seu coração.

 É difícil buscar tua lembrança, mas a esperança de te ver novamente move  

meu ser, foi a frase que escreveu na lápide de Charlote nesse dia.

As coisas para Charles andavam confusas. Já fazia dois meses desde sua 

primeira entrevista oficial com Leyde e até agora nada tinha acontecido. Isso só piorava 

a situação. Na faculdade não prestava atenção nas aulas. Em casa andava casmurro e 

sorumbático, e o pior, estava frívolo nas atividades eclesiásticas. Ah Paixão destruidora! 

que mesclada à ansiedade gera um novo sentimento, a angústia. 

Charles não agüentava mais a situação. Cada vez que conversa com Leyde 

tinha vontade de se declarar e acabar logo com a agonia.

Leyde continuava levando a vida ordinariamente. Demonstrava interesse por 

Charles, mas somente o necessário para extrair a confissão que tanto almejava.

Nessa época, um episódio interessante se passou na igreja.

Charles estava sentado na frente como sempre fazia. Após a oração olhou ao 

redor e procurou por Leyde. Ao ver que ela não estava, um desânimo acometeu seu 

semblante. Todavia, qual não foi sua surpresa ao olhar para o lado e vê-la sentada junto 

a si.
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     - Você vai se sentar na frente?

     - É proibido?

     - Claro que não!

Charles não conseguia se conter. E o pináculo enlevante ainda estava por vir. 

Na ora do sermão, Leyde, delicadamente, segurou a mão de Charles e permaneceu assim 

até o final da pregação.

O céu, para Charles, estava na terra.

Ao final da reunião estava decidido a se declarar.  Mas ao criar  coragem, 

lembrou do que Carolina lhe dissera e então voltou atrás.

Na despedida Leyde lhe deu um beijo no rosto; Lorena, para não ficar atrás, 

também lhe deu um. Charles gostou do segundo, mas foi o primeiro que o arrebatou.

É fácil a mulher conquistar o homem animal; Quero ver a mesma facilidade 

para conquistar  o homem racional.  Uma mulher vulgar conquista  apenas o corpo do 

homem; a verdadeira conquista a alma e ganha de presente o corpo.

CAPÍTULO 28

UMA AÇÃO POR FAVOR! UM LUGAR POR FAVOR!

Leyde  começava  a  ficar  impaciente.  Já  iriam  completar  três  meses  de 

conversa e nada de Charles se declarar. Nunca tinha visto um garoto tão continente, isso 

a deixava descontente. “Esta na hora de investir de modo mais agressivo”, pensava ela.

Charles  por  sua  vez  também  não  agüentava  mais.  Estava  disposto  a  se 

declarar, olvidaria o conselho de Carolina e faria as coisas do seu jeito. Porém havia um 

obstáculo: Não tinha um lugar para se declarar.

Por educação dos pais, aprendeu que um rapaz jamais deveria visitar uma 

moça em sua casa se não estivessem compromissados, ou se a missão não tivesse caráter 

religioso. Obedecia ao mandamento religiosamente. O único lugar no qual se encontrava 
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com Leyde era a igreja, e não teria coragem de se declarar ali e arriscar sua reputação de 

“Bom puritano”.

Para o socorro de Charles, e alívio de Leyde, algo aconteceu e colocou fim 

no problema de ambos. Era o inicio da “sexta feira da paixão”.

CAPÍTULO 29

A SOLUÇÃO

A convenção presbiteriana do Brasil  costumava realizar  um congresso de 

jovens uma vez por ano. O congresso acontecia em São Paulo. Lá se reuniam partes da 

juventude Presbiteriana do Brasil inteiro.

Nesse ano a igreja de Charles havia recebido o convite para representar, em 

especial, a juventude de Brasília.

Essa era a oportunidade que Charles esperava. Declarar-se-ia em São Paulo. 

Caso sua declaração fosse funesta, apenas uns poucos jovens o saberiam. Caso lograsse 

êxito, assumiria de vez o namoro e amaria Leyde com todas as forças.

Só  tinha  um  problema:  como  convencer  Leyde  a  ir.  Esse  era  um  sério 

problema.

CAPÍTULO 30

O CONVITE

No mesmo domingo em que o Reverendo leu o convite feito à mocidade na 

frente  da  igreja,  Charles  foi  certificar-se  de  que  as  garotas  iram para  o  congresso. 

Segundo ele, seria bom que elas fossem, pois seria uma forma de fortalecer o novo pacto 

que elas tinham feito.

     - Vocês duas vão, não é? – perguntou Charles às duas irmãs.

     - Não sei Charles, por que iríamos? – perguntou Lorena.
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     -  Seria bom pra vocês que estão retornando agora para a igreja.  Da 

firmeza.

     -Tem  certeza  que  é  só  esse  o  motivo?  –  perguntou  Leyde, 

maliciosamente.

     

Charles  sentiu  a  ironia  da  pergunta  e  suas  pernas  balançaram,  porém, 

recobrando-se, fingiu sobriedade e respondeu:

     - É claro! Que outro motivo existiria?

     - Você deve saber melhor do que eu. – respondeu Leyde.

     - É... então vou ter que descobrir – respondeu ele sem jeito.

Lorena, percebendo o nervosismo de Charles, voltou a perguntar:

     - Tem certeza que é só isso Charles?

     - Claro!

Lorena olhou para Leyde com um olhar incrédulo e respondeu:

     -  É Charles,  vamu ver o que agente pode fazer  né.  Se eu conseguir 

convencer a Ártemis a ir conosco nós iremos, senão...

     - Senão o que? – perguntou ele, com um sóbrio desespero.

     - Agente não vai. – respondeu ela Friamente.

A última frase de Lorena soou como um sufrágio de morte para Charles. Foi 

uma declaração para abalar seus alicerces emocionais. Não podia aceitar a idéia de que 

Leyde não fosse, e sabia que ela só poderia ir caso Lorena fosse também. Custasse o que 

custasse teria de convencê-las a ir.

Para ele era caso de vida ou morte, mas para o Destino era morte ou morte.
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CAPÍTULO 31

UMA DICOTOMIA INTERIOR

As semanas se passavam, o congresso se aproximava e Leyde e Lorena ainda 

não tinham dado a resposta que Charles tanto almejava.

Para garantir que Ártemis iria, Charles fez peripécias. Chegou ao ponto de um 

dia lavá-la ao shopping e gastar todo o dinheiro que havia recebido dos pais naquele mês. 

Ártemis,  sensibilizada,  disse  que  faria  o  possível  para  ir,  Charles  havia  provado  estar 

interessado na ida das duas irmãs ao congresso - É incrível - dizia ela ingenuamente - o 

interesse que você tem pela vida espiritual delas, daria um bom pastor.

Faltavam apenas alguns dias, e a idéia de que Leyde pudesse não ir tirava-lhe o 

sono e o deixava lunático. Seria melhor não ir a ir sem ela.

Ao perceber a desditosa situação em que se encontrava, perguntou a si mesmo, 

“Pérai, o importante é o congresso ou a Leyde? Que situação miserável é essa em que me 

encontro?”. Nesse dia começou a se revoltar novamente consigo, e indignado, dizia “ela 

não merece toda essa preocupação”, e para se consolar completava, “Você merece coisa 

melhor!”.

“Se ela não for será o fim”, dizia ele, cinco minutos depois. “A quem eu quero 

enganar quando finjo não te “amar?”, ele sabia a resposta, “A mim mesmo”.

Não adiantava tentar, agora era um escravo psicológico de Leyde.

A velha questão, companheira de vida voltava a perturbar-lhe as idéias. Só que 

em nova roupagem, mais precisa, ao invés de “Por que existe essa dicotomia entre o que 

alguns homens idealizam e o que na pratica acontece?”, a questão era outra, “Por que eu 

não consigo ver o feio, onde de fato ele existe?”.

Ele  não  se  conhecia  mais  era  como  se  tivesse  sido  um zumbi  nas  ultimas 

semanas. Precisava esquecer Leyde ou então ficaria doido, “Prefiro ficar louco, ao menos 

não sentiria a angústia, pois a angústia é racional”, e num momento um pouco mais insano 

da paixão dizia, “Prefiro morrer!”. Logo em seguida, arrependido do que dissera, batia na 

boca e pedia perdão a Deus, mas um perdão revoltado, “Deus me perdoe, mas se o Senhor 
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não quer me ver blasfemar, não me tente, acha que eu sou Jó?”. Pura bobagem. Estava tão 

distante da realidade que se esqueceu: Deus a ninguém tenta. O que nos tenta é a nossa 

própria concupiscência1.

    Às vezes decidia não mais pensar no seu objeto de devoção. Trágica decisão, 

essa é uma guerra que já se inicia perdida.

CAPÍTOLO 32

NOVO GÁS

Charles decidira não mais tocar no assunto do congresso com as meninas. Na 

igreja  conversava  com  elas  normalmente,  mas  evitava  tocar  no  assunto.  Apesar  do 

desespero de perceber que os dias se aproximavam e as meninas não davam uma resposta, 

fazia um esforço colossal para ignorar a questão e fingir indiferença.

Lívia  há muito já tinha decidido que iria  para o congresso.  Leyde e Lorena 

também, mas evitavam demonstrar isso a Charles,  queriam que ele insistisse um pouco 

mais.

Lorena queria mais intimidade, Leyde apenas saber a verdade.

Ao perceber que faltavam apenas cinco dias para o congresso e as Ladys1 ainda 

não tinham dado a resposta, Charles não se conteve e no domingo anterior ao do congresso 

foi falar com elas. As duas estavam ansiosas, para não dizer desesperadas, para que ele 

fizesse isso logo. Ao verem que vinha falar com elas logo saíram ao seu encontro.

     - Vocês não vão para o congresso, não é? – perguntou ele indiferentemente.

     - É claro que vamos – respondeu Lorena, sem pensar duas vezes – pensei 

que você não fosse mais perguntar.

     - Já passei ao Silas a minha inscrição, a da Lorena, a da Lívia e a da Ártemis. 

Tudo certinho – complementou Leyde, dando um sorriso de alívio.

73



     - Que bom, fico feliz que vocês tenham decidido ir – disse Charles, fingindo 

uma alegria imparcial.

     

Ártemis estava ao lado das duas e Charles então lhe disse:

     - Que bom que as meninas te convenceram a ir Ártemis, fico feliz que uma 

moça como você abrilhante nosso congresso.

     - Eu também fico feliz – respondeu ela com um sorriso inocente, fingindo 

não  ter  sido  ele  quem  a  convencera.  –  será  uma  grande  oportunidade  pra  mim.  Vou 

conhecer novas pessoas e ter experiências com uma nova denominação.

Ártemis era Assembleiana e defendia a doutrina de sua denominação a todo 

custo.

     - Espero que você não se escandalize – disse Charles com uma risada.

     - E por quê? – perguntou ela.

     - É difícil estabelecer uma dialética entre calvinismo2 e arminianismo3. 

     Ártemis deu uma risada sarcástica, e em tom de provocação respondeu:

     - É claro que é difícil! Não há como juntar uma mentira a uma verdade.

     -  Nesse  caso  –  respondeu  Charles  educadamente  –  a  mentira  é  o 

arminianismo, né?

     - Mas é claro que não – respondeu ela se exaltando – o calvinismo é a 

mentira.

Charles não queria ficar atrás na disputa e entrou no clima.

     - Todos os reformadores eram Fatalistas – disse ele com saudosismo.

     -  Quem  vive  de  passado  é  museu  –  respondeu  Ártemis  defendo 

fervorosamente sua causa – hoje a maior parte das igrejas são defensoras do livre-arbítrio! 

A teologia evoluiu!
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     - Deus evoluiu? É por isso que as igrejas estão essa pouca vergonha. O 

“Livre-arbítrio” nos deixou nesse caos!

 

O clima começou a esquentar. Leyde, prevendo tragédia, resolveu interromper:

     -  Pérai gente,  vamo deixar a teologia pra lá e vamos falar de algo mais 

interessante.

     - Como o que? - perguntou Lorena.

     - Que tal falarmos sobre “ficar” – respondeu Leyde.

Hum... Essa palavra soou como um impropério para Charles.

   

  - Sobre o que? – perguntou Charles fazenda cara feia.

  - Quer dizer, namorar – respondeu ela, disfarçando.

Eles então conversaram sobre relacionamentos e se esqueceram que antes, na 

discussão de Charles e Ártemis, também estavam conversando sobre relacionamentos. A 

diferença é que antes era do homem com Deus, agora do homem com o homem.

Bem, até que enfim Charles havia conseguido a resposta que tanto queria. Se 

arrependeu um pouco de ter dado o braço a torcer, e ter ido perguntar novamente. Mas o 

“amor” tudo suporta. A paixão também, até que tenha alcançado seus objetivos. Nesse caso 

teve sorte, os fins justificaram os meios.

Talvez você possa estar pensando, “por que essa dificuldade em se declarar?”, 

ou, “por que toda essa cerimônia para algo tão simples?”, ou ainda, “é só falar e pronto! 

Não precisa desse exagero”.

Para dias como os nossos essas são indagações plausíveis.  Entretanto,  o são 

porque na vida da maioria das pessoas o amor é uma palavra démodé e sem sentido. Não 

que  haja  poder  nessa  palavra,  mas  assim  como o  sangue  de  Cristo,  o  importante  é  o 

significado e não o signo.

As pessoas estão tão acostumadas a banalizar os sentimentos, que fazer uma 

declaração ou um pedido de namoro é a coisa mais normal. Caso fracassemos em nossa 

75



tentativa  logo saramos  nossa  dor  arrumando  outra  pessoa  que  substitua  nosso  desafeto 

amoroso. Nosso amor é espúrio.

Nos gabamos de ser uma sociedade de avanços liberais e conquistas no campo 

de relacionamentos. Olhamos para o passado e rimos do período em que para se namorar 

eram necessários dias de flerte, um buquê e, depois da anuência da moça, ter que ir pedir 

autorização aos pais dela.

Nós rimos das historias que nossos avós nos contam de que em sua época de 

namorados  se  contentavam em andar  de  mãos dadas,  e  não  mais  que  isso.  Os  olhares 

tinham que dizer mais que as atitudes.

A virgindade é um dogma arcaico e sem sentindo, conseqüência lógica de uma 

sociedade sem essência e por isso sem decência. Estamos “evoluindo” com um orgulho de 

quem acredita estar caminhando, mas que a cada passo “para frente”, da um a mais para 

longe de nossa origem e do que somos de fato.

O  amor  é  um  sentimento  que  não  cabe  numa  palavra,  por  isso  mesmo  é 

necessário ter-se estética para senti-lo. Porém, numa sociedade sem estilo ele quase não é 

necessário.

Sei que minha opinião talvez não interesse, seja carola demais, contudo, falarei. 

Em minha opinião não houve uma evolução, mas sim uma degradação dos valores. Hoje 

não temos mais que flertar com alguém, ou lhe mandar flores, todavia, não possuímos mais 

os sentimentos que levavam pessoas a fazerem isso com prazer devido ao amor que tinham 

um pelo outro.

O simples andar de mãos dadas é quase pueril. Em nossos dias o que conta é a 

máxima intimidade física. Por valorizarmos o lado físico dos relacionamentos, esquecemos 

do metafísico, que é o mais importante em um relacionamento verdadeiro.

Estamos nos animalizando cada vez mais em nossas relações, e o pior é que 

agora  somos  racionais,  o  que  aumenta  nossa  capacidade  de  estupidez.  Ao  evoluirmos 

colocamos uma corda no pescoço e ouvimos, inertes, o trágico epitáfio que o futuro a nós 

dedicou.

Agora, o mais impressionante,  é que ainda sim insistimos em falar de amor. 

Falamos muito em amor por causa da escassez do mesmo, e numa tentativa de aliviar nossa 

consciência acreditamos que ele exista e que nós o vivamos.
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O  amor  que  vivemos  e  pregamos  não  passa  de  uma  nostálgica  lembrança 

daquilo que já fomos um dia.

CAPÍTULO 33

A SEXTA FEIRA DA PAIXÃO

Finalmente tinha chegado o grande dia, enfim a viagem para o congresso. O 

reverendo alugara dois ônibus para poder levar e trazer os jovens da igreja até São Paulo. A 

viajem durou cerca de dezesseis horas.

Charles estava radiante,  o congresso duraria  três dias,  tempo suficiente  para 

fazer sua confissão a Leyde. Ademais, o congresso traria um clima inspirador a ele. Iria 

adorar  o  santo  Deus  e  conquistar  sua  deusa,  que  outrora  fora  um  demônio  para  sua 

consciência.

A igreja de Brasília foi uma das últimas a chegar devido a um pneu do ônibus 

que estourou no caminho. Chegaram em cima do horário do culto de abertura, nem se quer 

trocaram as roupas, e foram assistir a reunião.

Durante a viagem aconteceu algo que Charles julgou ter sido um dos melhores 

momentos de sua vida.

Logo na saída de Brasília, fez questão que Leyde se assentasse ao seu lado. 

Lorena  havia  planejado  o  mesmo,  mas  ao  chegar  à  poltrona  em  que  Charles  estava 

assentado, viu ao lado dele a irmã, que  játé1 conversava com ele. Ao ver Leyde no lugar 

que deveria ser seu, Lorena deu um puxão no cabelo da irmã, lhe lançou um olhar assassino 

e pediu que ela saísse. As duas haviam combinado em casa que ela sentaria ao lado de 

Charles.  Charles,  que  estava  alheio  ao  processo,  inocentemente  pediu  a  Lorena  que 

deixasse  Leyde  ir  ao  seu  lado.  Esta,  fingindo  indiferença,  deu  a  concessão  e  de  uma 

maneira  delicadamente  bruta  puxou  Ártemis  e  sentou-se  juntamente  com ela  nos  dois 

bancos posteriores ao de Charles e Leyde.

Durante  o  percurso  Charles  e  Leyde  conversaram  bastante,  o  que  causava 

revoltante frustração em Lorena que ouvia tudo.
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Ártemis encontrava-se em estado onírico, assim como todos os passageiros do 

ônibus.

 Charles  conversava  sobre  coisas  íntimas  com  Leyde  e  ela  respondia 

amavelmente a todas as suas perguntas. Ele a chamava de Ley, ela se dirigia a ele como 

Chal, seu apelido intimo. Apenas a mãe de Charles, Charlote e Carolina o chamavam assim. 

Agora era facultado a Leyde entrar nesse grupo.

Uma das conversas evocou um assunto sobre o qual Charles adorava conversar: 

o matrimonio.

     - Ley, você pretende se casar?

     - Eu? Acho que nunca.

     - Mas por quê? – perguntou ele ressentido.

     - Todas as mulheres da minha família que se casam não se dão bem. Minha 

bisavó se  separou,  minha vó ficou  viúva  e  minha  mãe  vivia  discutindo  com meu  pai, 

adivinha quem é a próxima nessa descendência? Sabe lá o que vai acontecer comigo...

     - Ué, elas são elas, você é você, quem sabe não cabe a sua pessoa a missão 

de quebrar essa tradição?

     

Leyde pensou um pouco e respondeu:

  

    -  Não sei Charles, o destino conta muito pra mim, a essência precede a 

existência – respondeu ela com ares filosóficos.

     - E daí – disse ele – a essência é inconsciente.

     - Quem sabe...

Charles então fez um desafio – e se você encontrasse a pessoa certa?

Leyde aproximou seu rosto ao dele menos de um palmo e perguntou – será que 

existe a pessoa?

Ao ver o rosto de leyde tão próximo do seu, Charles foi  acometido por um 

78



profundo desejo carnal. Desejou beijá-la e tê-la em seus braços. Nunca tinha sentido isso 

antes. Mas vendo o perigo da situação e as possíveis conseqüências para sua reputação, 

afastou seu rosto e respondeu:

     - É claro que existe, é só procurar.

     - Tomara que eu ache meu príncipe encantado – respondeu ela desdenhando.

     - Se tiver paciência logo vai encontrá-lo - respondeu ele sorrindo.

     - E se eu só “ficar” com ele?

Charles fez uma careta e respondeu – ai você vai literalmente “ficar” sozinha.

A resposta  de  Charles  despertou  a  curiosidade  de  Leyde  que,  já  há  algum 

tempo, queria lhe perguntar:

     - Chal, por que você é tão contra o “ficar”?

     - Ah! É uma longa explicação – respondeu ele com preguiça.

     - Não tem problema – disse ela – eu quero ouvir.

     - Tem certeza?

     - Tenho. – respondeu ela dando um bocejo.

Charles se preparou e iniciou a explicação. Utilizava o método socrático, fazia 

perguntas  e  ela  respondia.  Charles  Perguntava  a  todo  instante.  Repentinamente  Leyde 

encostou  sua  cabeça  no  peito  de  Charles,  o  impacto  foi  tanto  que  ele  se  embolou  no 

discurso.

- O que foi Chal? 

- Nada – respondeu ele tentando disfarçar a alegria – não foi nada.

- Pode continuar, eu só quero encostar a cabeça.

Charles foi entorpecido. Era como se um “anjo” lhe tocasse o peito.

Quem  sabe  você  possa  estar  cogitando,  “Charles  é  muito  sensível!  Ela  só 

encostou  a  cabeça  e  ele  já  fica  assim!”.  Desculpe,  mas  Charles  não  tinha  um 
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comportamento tão incontinente como o que você demonstra ter.

Ademais,  Charles  tivera  anteriormente  oportunidades  muito  mais  latentes  de 

contato com outras garotas. Até mesmo de “ficar”,  contudo, isso não fazia parte de sua 

formação.

O importante não era o fato de uma garota ter encostado a cabeça em seu peito, 

mas a garota que o fizera é que era o importante. Na busca pela felicidade não importará o 

que fizermos para alcançá-la, mas sim com quem a fizermos essa busca.

Charles  então  continuou  expondo  seu  pensamento  e  fazendo  as  perguntas, 

porém aos poucos foi notando que as respostas de Leyde iam ficando cada vez mais curtas 

e  lentas.  “Claro que eu concordo”,  “Eu concordo”,  “Concordo”  e finalmente  um tísico 

“Sim”. Num dado momento, fez uma pergunta e Leyde não respondeu. Não estava mais 

entre nós.

Calma! Calma! Ela estava apenas dormindo. Charles calculou que já há uns 

cinco minutos falava sozinho. Não se importou o sono da “amada” em seus braços lhe era 

mais precioso que a atenção de mil ouvintes atentos. Cada respiração de Leyde era uma 

canção celestial para Charles.

Não  demorou  muito  para  que  ele  também  dormisse.  Tinha  como  intenção 

encontrar a “amada” em seus sonhos.

Para terminar  esse capítulo  farei  uma reflexão que,  aparentemente,  não terá 

nada a ver com o capítulo, todavia, se sua percepção for aguçada, você entenderá o que 

quero dizer.

Charles estava dormindo. É nesse estado que ocorrem os sonhos, que nada mais 

são  que  a  concretização  daquilo  que  queremos  na  realidade.  Porém,  os  sonhos  não  se 

realizam porque a realidade é cruel. A vida é o sonho da morte.

CAPÍTULO 34

O CONGRESSO E A PRIMEIRA NOITE

No meio neopentecostal são: Agitadores, bandas e baderneiros.

No meio tradicional são: Pregadores, Conjuntos musicais e congressistas.
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O congresso nacional da juventude presbiteriana era um evento que seguia a 

risca todas as formalidades consuetudinárias da denominação.

O  evento  se  dava  na  catedral  presbiteriana  de  São  Paulo,  antiga  igreja  do 

reverendo  Ricardo.  Era  um templo  formidável  e  oferecia  ótimas  acomodações  para  os 

congressistas.

Reuniam-se jovens de todo Brasil. Ficavam alojados no complexo do templo, 

onde realizavam varias atividades nos três dias do evento.

Logo após o culto de abertura, na sexta-feira à noite, os jovens se reuniram no 

pátio central da igreja a fim de se conhecerem melhor e trocar idéias. Era uma celeuma 

regional.  “Bha  tchê!”,  Dizia  um;  “Uai”,  dizia  outro;  “dexa  disso  macho!”  Gritava  um 

terceiro.  Era uma confusão que agradava os presentes,  pois jovens gostam de conhecer 

novas pessoas. Isso todo mundo sabe.

Os  jovens  de  Brasília  conversavam  com  um  grupo  de  mineiros.  Desde  a 

chegada,  Leyde não desgrudava de Charles. Assistiu o culto ao seu lado e logo após o 

termino tratou de assegurar a posse para poder conversar com ele.

Lorena observava de longe os dois sentados numa mesa. A cólera dominava-lhe 

o ser. Ela e Ártemis estavam conversando com dois mineiros que tinham boas intenções, 

mas não estavam se dando muito bem com as duas.

     - Vocês são muito moles. – resmungava Ártemis.

     - Uai moça! Eu já falei pro cê que esse negocio de “ficar” num da certo.

     - Rapaz não é ficar. É apenas namorar rapidinho. – retrucava ela.

     - Num dianta insisti que nóis num “fica” mesmo. Não é Vinicius?

Vinicius era o rapaz que conversava com Lorena.

- É  miesmo, nós  num “fica!” É contra nossa religião. – respondeu Vinicius – 

nóis só quer conversar.

- E quem disse que eu queria ficar com você? – perguntou Lorena.

Ao notar que Charles estava olhando, de supetão, Lorena deu um abraço em 
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Vinicius.

     - Que isso moça ocê ta doida é? – perguntou o rapaz assustado.

     - É só um abraço fraternal – respondeu ela.

Quando viu que Charles não olhava mais, soltou o garoto.

     - Pronto fim do abraço fraternal.

     - Eu hein! Parece doida.

Ártemis começava a perder a paciência com o Bruno, o outro mineiro.

     - E ai? Vai ou não? Já conversamos demais. – disse Ártemis, segurando-o 

pelo braço.

     - Vai o que?- perguntou Bruno inocentemente.

     - Você já sabe, não seja bobo.

     - Sei o que? Eu não sei nem o seu nome!

Ártemis ficou revoltada com a languidez e tomou uma atitude drástica, deu um 

beijo repentino no rapaz.

     - Moça! – disse Bruno, com espanto – o que ocê fez?

     - Te beijei – respondeu ela com satisfação.

     - Pequei! Pequei! – dizia Bruno, com um choro inocente e batendo a cabeça 

na parede.

     - Moça ocê é muito bonita, mas não podia ter feito isso com o coitado, ele 

tem namorada. – disse Vinicius a Ártemis, enquanto consolava Bruno.

     - Ah! Por que ele não disse? – perguntou Ártemis.

     - Ocê não deu tempo! – respondeu Bruno.

Existem pessoas mais puras que Charles, acredite ou não.
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Charles e Leyde conversavam numa mesa um pouco afastada do grupo. Uma 

representação juvenil do VDM observava tudo à distância.

Ele não sabia se faria à declaração nesse momento, ou se posteriormente. Era 

todo duvidas, ceticismo circunstancial puro.

     - Ley, sabia que você tem um rosto perfeito.

     - Ah! Não exagera.

     - É serio. Sua beleza é tão simples que impressiona ao mesmo tempo em que 

cisma. Daria pra escrever um poema inteiro só com os seus olhos.

Leyde  não  estava  acostumada  a  ouvir  esse  tipo  de  elogio.  Os  que  ouvia 

tendiam, via de regra, do medíocre ao vulgar e até mesmo ao imoral.

     - Charles obrigada, mas eu acho que você está exagerando um pouquinho – 

respondeu Leyde com um sorriso que o entorpeceu ainda mais.

     - Quem me dera poder exagerar sua beleza.

De fato Charles exagerava um pouco. Leyde era bonita, mas estava longe de ser 

a mais bela mulher que ele conhecia. Em minha opinião a mais bela era Carolina.

O que ocorria é que ele a via com olhos apaixonados, ou seja, olhos cegos à 

realidade.

Ele  tinha  vontade  de  acariciar  a  face  de  Leyde,  mas  em  respeito  a  sua 

continência evitava o contato. Poderia ficar ali contemplando-a o resto da vida sem o menor 

contato.

Aproveitando  a  intimidade,  resolveu  fazer  um escrutínio  geral  sobre  alguns 

temas que julgava serem importantes a fim de constatar o caráter de sua “amada”.

     - Ley, você acredita em amor eterno?

     - Acredito, da mesma forma que o poeta “que não seja imortal, posto que é 

chama, mas que seja infinito enquanto dure”.
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     - Então você não acredita?

     - Não.

     - Então o que você acredita ser o que chamamos de amor?

     - Olha Chal, eu acredito que “amor” é um nome errôneo que deram a um 

sentimento  que  é  exclusivamente  Divino,  e,  no  entanto,  o  homem  tentou  adaptar  aos 

sentimentos humanos. O que existe entre os homens é a vontade inconsciente. É ela o que 

une as pessoas, não o amor.

     - Olhem só – disse Charles admirado – isso seria uma teoria?

     - Um teorema, eu diria. – respondeu ela. – li num livro, quando estava no 

primeiro ano. Hoje concordo cem por cento com o teorema.

     - Então me conte – disse Charles – sou “todo ouvidos” – e completou com 

ironia – garanto que não vou dormir.

Leyde lembrou-se do episódio do ônibus e sorriu  – eu garanto que termino 

antes que isso aconteça!

Ela então iniciou seu discurso sobre a vontade inconsciente.

     - Em primeiro lugar, queria deixar algo claro: o único amor no qual eu 

acredito é o de Deus, pois ele é um ser perfeito e o verdadeiro amor exige perfeição, o que 

entre os homens não existe. Desse primeiro ponto podemos tirar uma conclusão lógica: Se 

alguma vez existiu amor entre os homens foi antes do pecado, pois com o pecado veio o 

labéu humano e conseqüentemente a morte  do amor.  Em decorrência  disso,  surge uma 

pergunta: Se não é mais o amor que une os homens, então o que é? Bem, existem três 

respostas básicas para os três tipos de união existentes entre os homens.  O que une os 

homens  através  da  família  é  o  instinto;  o  que  une  o  homem  através  da  amizade  é  o 

interesse, mas um interesse que tem variação de grau e tipo; e finalmente, o que une os 

casais é a vontade inconsciente.

     - Mas o que é essa Vontade Inconsciente?

     -  Calma,  primeiro  deixa  eu  acabar  meu  pensamento.  Vou  fazer  uma 

afirmação baseada no que a Bíblia diz: O homem não está mais no paraíso, concorda?
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     - Concordo.

     - Logo, podemos concluir que o amor não existe mais.

Charles ficou intrigado com a questão, mas ainda assim formulou uma objeção:

     - Tudo bem que não estejamos mais no jardim, todavia, empiricamente, 

como você afirma que os homens não possam mais sentir o verdadeiro amor?

     - Empiri... O que?

     - Empiricamente.

     - E eu sei lá o que é isso.

     - Na prática, como se prova na prática. – explicou Charles.

     - Na pratica?

     - É!

Leyde pensou,  pensou,  pensou, mas não achou a  resposta.  Então,  com uma 

risada sem graça, disse – nesse caso, fico na teoria.

Charles vendo a situação deu uma risada e falou – essa teoria é mito frágil, com 

apenas um argumento te deixei sem base! 

Entretanto,  Internamente,  Charles  sentiu  um  pesar.  Apesar  de  não  querer 

acreditar  na teoria,  no fundo, ele  mesmo tinha a resposta,  ainda que provisória,  para a 

pergunta que havia feito a Leyde. Malgrado saber a resposta, preferiu não dizê-la a Leyde, 

isso fortaleceria a teoria e a crença de Leyde na mesma, o que para ele seria um desastre.

     - Tudo bem Charles, pode até ser que não tenha comprovação empírica, 

entretanto, fundamento racional não podemos negar que a teoria tenha, concorda?

     - Aí eu não sei...

     - E por uma dedução lógica, em decorrência da inexistência do amor, eu 

continuo acreditando na vontade inconsciente!

     - Mas o que é essa Vontade Inconsciente? – perguntou Charles, impaciente.

 

 Leyde aproximou sua cadeira a de Charles, segurou seu ombro e de maneira 
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mística e entusiasmada perguntou – Chal, você está pronto pra entrar no mundo da vontade 

inconsciente?

Charles olhou pra leyde e no mesmo clima lhe respondeu - Oh sim! Prossiga 

com o ensinamento! Sabia anciã.

Leyde começou a explicar:

     

     - É comum ouvir dizer que o amor é o grande responsável pelas verdadeiras 

uniões, porém, como já disse, issu não é verdade. Se realmente fosse o “amor” que nos 

unisse nossas uniões seriam um ato de nossa vontade, certo?

     - E de fato é um ato de vontade!

     - Você que pensa! Existe mais necessidade do que você imagina.

     - Oxê! E o que são então se não um ato de nossa vontade? 

     -  Se fosse assim,  em nossas  uniões  todos  escolheriam pessoas  que  se 

correspondessem  mutuamente  em  todos  os  sentidos,  social,  religioso,  cultural  e  etc, 

concorda comigo?

     - Claro que concordo, defendo que os casais que desejam se unir se unam 

sobre essas condições, pelo menos, teoricamente...

     - Mas na pratica, não é isso quiacontece – disse leyde, balançando o dedo 

negativamente.

     - A é? E como acontece então? – perguntou Charles, desdenhando, quase 

desprezando.

      - Na prática, muitas vezes as pessoas acabam se unindo e “amando” quem 

menos esperam. É comum um rapaz rico se apaixonar por uma moça pobre, ou uma moça 

comportada e elegante se apaixonar por um boêmio que não quer nada com a vida. Sem 

contar  os casos  em que,  e  esses casos  não são raros,  religião,  idade e  família  não são 

empecilhos para que os amantes se unam. Até mesmo nos quesitos físicos vemos essas 

disparidades. Baixo gosta de alta, alta gosta de baixo, preto gosta de branca, branco gosta 

de preta e em todos os casos vice-versa. Em nossos relacionamentos tudo vale, menos o 

óbvio.

     - Mas no fundo isso é fruto de nossa vontade.
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     -  Ora!  Um  fatalista  falando  de  livre  arbítrio?  –  perguntou  leyde 

ironicamente.

Charles ficou sem graça, disfarçou.

     -  É  que...  É  que...  Nesse  caso  nós  decidimos,  é  isso,  nesse  caso,  nós 

decidimos.

     - Charles desperte! É a vontade inconsciente!

     - Não... Eu não concordo!

     - Tudo bem. Então você acha que é a vontade consciente o que une os 

casais?

     - É lógico...

     - Então você concorda que nossa vontade seja aquilo que achamos fazer 

sentido?

     - Sem dúvida!

     -  Vamos  supor  um exemplo:  que  sentido  faria,  se  um estudante,  por 

exemplo, de filosofia, respeitado entre os colegas e religioso ao extremo, se apaixonasse 

por uma estudante que não soubesse o quer da vida, fosse uma semipagã e tivesse um estilo 

de vida bem diferente do dele?

Charles  percebeu  a  indireta  e  levou  um  susto,  mas,  fingindo  controle  da 

situação, disse:

     - É...  Realmente não faria muito sentido...

     - É a vontade inconsciente Charles! Se fosse uma vontade consciente ele 

jamais se apaixonaria por uma garota como ela. Provavelmente arranjaria uma garota que 

tivesse a mesma idade e os mesmos pensamentos, não acha?

Charles estava desorientado – É... É... – mas, voltando a si e reunindo forças 

Charles fez uma nova objeção – e como a vontade inconsciente faz com que neguemos a 

nossa vontade consciente?
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Depois da pergunta Leyde se viu em dificuldade, não tinha uma resposta. Mas 

Carolina,  que  desde  o começo  acompanhava  de  longe  a  conversa,  veio  em socorro  de 

Leyde, embora tivesse intenção de fazer o contrário.

     - É fácil Chal – disse ela, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa – Ela 

permite  que  você  desenvolva  um  sentimento  chamado  “amor”  ou  “Paixão”  para  que 

acredite estar fazendo sua vontade, quando na verdade estará fazendo a dela! É ilusão!

     - É isso ai!  – disse Leyde, dando um beijo no rosto de Carolina.

O tiro de Carolina “saíra pela culatra”. O que pretendia era mostrar a Charles o 

erro que estava cometendo ao se envolver com Leyde, no entanto, o que fez foi confundi-lo 

mais.

     - E saiba – disse Leyde sinistramente – aqueles que não conseguem cumprir 

a voz da vontade inconsciente sofrem conseqüências drásticas.

     - E quais são? – perguntou Carolina com cara de espanto.

     

Leyde olhou bem em seus olhos e disse:

     - Depressão, melancolia, hipocondria ou, dependendo do caso, a pior de 

todas as conseqüências...

     - Qual? Qual? – perguntou Carolina, como alguém que iria ouvir o próprio 

epitáfio.

     - O suicídio – respondeu Leyde.

     - Há! Há! Há! – sorriu Charles – ai você exagerou!

     - Exagerei? Você não conhece história Chal?

     - Que historia?

     - A história em geral é prova do que eu falei. Olhe para Romeu e Julieta, 

Werter, Inocência, Quincas Borba e tantos outros. Quando a loucura não resolve, o suicídio 

é a panacéia.  Não é a toa que na maioria  dos romances em que o casal  não consegue 

terminar  junto,  os  dois,  ou pelo  menos  um dos  dois,  tem que  morrer.  Conhece  algum 

romance de verdade em que o casal não termine junto, e os dois permaneçam vivos? Ou 
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morrem por terceiros ou se matam. É a sentença da natureza. O suicídio é uma das provas 

da vontade inconsciente.  A existência passa a ser uma vergonha para própria pessoa. A 

pessoa que não consegue se unir ao objeto a qual foi designada perde o gosto pela vida e 

por tudo que existe, prefere morrer a ter que ficar vivo sem ter comprido o propósito da 

vontade inconsciente. Você acha que alguém em sua sã consciência se mataria?

Charles e Carolina estavam mumificados. Olhavam um pro outro apopléticos.

Leyde não agüentou olhar para os dois sem que risse – calma gente é só uma 

teoria!

Enquanto sorria de Charles e Carolina, Lorena e Ártemis a chamaram para ir 

dormir.  As  três  iriam  ficar  no  mesmo  quarto  e  Lorena  e  Ártemis  não  queriam  ser 

perturbadas por Leyde, que provavelmente chegaria tarde se ficasse conversando.

     - E a Lívia? – perguntou Leyde.

     -  Foi  dormir  com aquelas  adolescentes  amiguinhas  dela.  –  respondeu 

Ártemis.

     -  Vamo logo! Não quero ser perturbada depois – disse Lorena, com ar de 

poucos amigos.

     - Ta bom! Ta bom! Já vou.

Pra se despedir Leyde deu um beijo no rosto de Charles e outro em Carolina. 

Lorena e Ártemis menearam a mão e também se despediram.

Charles e Carolina estavam em estado de choque. O fim da teoria fora muito 

duro.

Carolina, ainda desconfiada, perguntou a Charles:

     - E se for verdade Chal?

     - É claro que não.

     - E como você afirma isso?

     -  Ora,  você  acredita  em  Deus  ou  em  vontade  inconsciente?  Sua 

incredulazinha!
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     - Eu acredito em Deus, mas a própria Bíblia diz que o homem não conhece 

os caminhos de Deus!

     - E o que tem a ver? – perguntou Charles achando estranha a afirmação de 

Carolina.

     - Deus é a vontade inconsciente!

     - É mesm... Ah, Carol vamo dormir se não agente vai acabar falando heresia 

– disse Charles repreendendo-a.

     - É mesmo, acho melhor agente ir dormir.

     - Amanhã eu tenho um dia decisivo!

     - Por quê?

     - Amanhã é tudo ou nada com a Ley.

     - Játa1 tão íntimo assim? – perguntou Carolina, com ciúmes.

     - Muito menos do que com você, mas o suficiente para me declarar.

     - Que bom, espero que tudo vá bem – disse ela, disfarçando a melancolia e 

fingindo indiferença.

     

Os dois se despediram e foram dormir. Charles foi dormir pensando em Leyde. 

Carolina em Charles. Os Demais rapazes do congresso em Carolina. 

Como epílogo do capítulo, que creio eu ter sido o maior até aqui, vou lhes dar a 

resposta da primeira objeção levantada por Charles contra a teoria de Leyde em relação ao 

amor. Quem sabe você não esteja curioso.

Para refrescar a memória, vou repetir a objeção: “como você afirma que o amor 

verdadeiro não pode mais ser vivido pelo os homens?”.

A resposta é óbvia, incrivelmente simples, elementar, clara, patente, salta aos 

olhos, manifesta, e muitas outras expressões. A resposta é...

CAPÍTULO 35

NÃO SE DESESPERE!

90



Se contenha. Foi apenas uma brincadeirinha de capítulo. Aí vai a resposta: Leia 

o capítulo treze da primeira carta de Paulo aos Coríntios e me responda se é possível viver 

aquele tipo de amor.

Se você acreditar que é possível, pode desconsiderar a teoria de Leyde. Se você 

achar que não é, bem vindo ao mundo da vontade inconsciente.

CAPÍTULO 36

OS DEVANEIOS

À noite  em sua  cama  Charles  colocou-se  a  meditar.  Silas,  o  presidente  da 

mocidade, e Lucas, amigo de Charles, haviam ficado no mesmo quarto que ele. Este último 

roncava feito um porco, contudo, o barulho não atrapalhava Charles em seus devaneios. O 

pensamento transcende o material, isso é lógico.

Ele  refletia  sobre  as  teorias  de  Leyde.  Na  realidade  não  concordava  com 

nenhuma das teorias, inobstante achar a da “vontade inconsciente” interessante. O único 

motivo pelo qual não a aceitou era seu apaixonado teísmo. Sabia que, embora Deus não 

fosse completamente cognoscível,  o deísmo era algo absurdo,  “o deísmo é um ateísmo 

educado”, dizia ele, “além do mais, a Bíblia é o fim da icognicidade teológica”. Esse apego 

à bíblia fazia de Charles um fundamentalista de ouro. “Sem a Bíblia”, dizia ele, “Deus não 

existiria aos homens”.

Supor que uma vontade inconsciente regia o mundo era, no mínimo, desespero 

consciente.

Quanto  à teoria  do amor,  discordava devido ao fato de que Cristo  viera  ao 

mundo para novamente ligar o homem a Deus e com isso tornar possível aos homens viver 

um amor que,  embora não seja  perfeito,  é real.  Existia  ainda o fato  de que,  embora o 

homem tivesse pecado, o amor não teria desaparecido completamente, pois o homem havia 

sido criado pelo amor de Deus, o que o tornava intrínseco a natureza humana, a despeito do 

fato de poder ser olvidado pelo pecado.

Ainda que cético  em relação  às  teorias,  a  da vontade  inconsciente  era  uma 

tentação.
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Não que ele acreditasse, mas era incrível a forma como se encaixava à situação 

na qual se encontrava. Ele, que sempre defendera igualdade entre os casais em todos os 

sentidos,  via-se  numa  situação  antagônica  a  da  teoria  que  defendia,  ou  seja,  a  dos 

indispensáveis afins. “Como é que eu fui gostar dela?”, Pensava ele, “Agente não tem nada 

a ver!”,  e deduzia,  “Será que eu estou sendo vítima da vontade inconsciente?”,  mas se 

arrependendo do pensamento, pentecostalmente dizia, “sai pra lá diabo!”.

Para não pecar, resolveu deixar as teorias de lado e foi pensar em algo que lhe 

dava mais satisfação: Charlote.

Seis anos atrás havia estado com Charlote nesse mesmo congresso. Lembrou-se 

das brincadeiras, do tombo que os dois levaram juntos da escada e da noite em que ligaram 

uma mangueira no quarto dos pastores, deixaram molhando e foram dormir. Lembrou-se do 

sorvete que tomaram na mesma taça e do resfriado que pegaram por causa disso. Lembrou-

se do concurso bíblico que, juntamente com Carolina haviam ganhado naquele congresso. 

Da peça que encenara com Charlote, sendo que ele era Isaque e ela Rebeca. Lembrava e ria 

sozinho feito criança. Lembrou-se que no sábado à tarde ele e Charlote haviam ido até o 

templo e ela, com um cortador de unha, descascara um pedaço do fio de um dos microfones 

usados nas reuniões. No culto à noite, todos davam silenciosas gargalhadas, pois um dos 

membros  do  conjunto  que  cantaria  no  culto,  sacudia  e  balançava  a  mão  segurando  o 

microfone que Charlote descascara.

Porém, a lembrança que mais lhe agradava era a de um passeio que tinham feito 

num parque que ficava perto da igreja.

O passeio foi assim: no domingo à tarde, pouco antes de voltarem para Brasília, 

Charlote chamou Charles para um passeio no parque. Charles não queria ir, tinha medo que 

não  estivessem de  volta  a  tempo  para  sair  no  horário  combinado.  Charlote  era  muito 

persuasiva e conseguiu convencê-lo.

O parque era paradisíaco, bucolismo puro. Era atravessado por uma estradinha 

feita de paralelepípedos de cimento. Essa estrada era cercada de ipês amarelos de um lado e 

ipês rosas do outro. As folhas que caiam na estrada formavam um tapete colorido. O sol 

penetrava  por  meio  de  escassos  raios  através  dos  galhos  de  algumas  árvores  que 

sobrepujavam os ipês e faziam sombra por toda estrada. A poucos metros da estrada existia 

um lago que ficava no centro do parque. A água do lago era tão clara que podia se ver o 
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fundo e os peixinhos nadando. Patos e cisnes passeavam por sobre a superfície da água. No 

decorrer da estrada havia banquinhos que comportavam até quatro pessoas. Para completar 

o  cenário  havia  um  coral  de  pássaros  que  entoavam,  sem parar,  a  eterna  melodia  da 

natureza. Tudo louvava ao Criador.

Assim que chegaram ao parque, Charlote segurou as mãos de Charles como se 

fossem namorados.

     - Iiii! Vão pensar besteira – disse Charles.

     -  Eu não me importo  – respondeu Charlote  -  agente  não  deve nada  a 

ninguém.

Os dois  deram várias  voltas  no parque.  Charlote  nunca largava  as  mãos de 

Charles. Quando já estava perto de irem, ela o arrastou para uma árvore que ficava isolada 

da estrada.

     - Que isu guria? 

     - Ah menino! Dexa de ser chato e fecha os olhos.

     - Chato nada, você é que é doida!

     

Charlote o empurrou contra o tronco da árvore e disse:

     - Fecha os olhos e cala a boca!

     - Pra que?

     - Fecha!

     - Pra que?

     - Fecha porque eu vou te dar um presente – respondeu ela, botando as mãos 

para trás.

Charles  ficou  curioso  e  então  obedeceu.  Achava  que  seria  um  livro  que 

Charlote prometera lhe dar. Ele fechou os olhos e estendeu a mão.

     - Pronto? – perguntou Charlote.
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     - Pronto! – respondeu ele entusiasmado.

Charlote segurou as mãos de Charles e lhe deu o mais belo e puro beijo que 

esse mundo já viu. Apesar de ter sido na boca as línguas mal se tocaram.

     - Charlote!?

     - Que foi?

Charles estava estático. Era sua primeira vez e a de Charlote também.

     - Agente não namora, como você pode fazer isso?

     - Ai Chal dexa de ser bobo, foi só um beijo de amigos...

     - Amigos?!

     - É claro! Foi só pra selar nossa, momentânea, amizade.

     - Momentânea? Vai deixar de ser minha amiga?

     - Futuramente eu serei mais do que isso...

Dizendo isso,  o puxou novamente pela  mão para que voltassem à igreja,  já 

estava na hora do ônibus sair.

Já fazia seis anos que isso tinha acontecido, mas Charles se lembrava com se 

tivesse sido há um minuto.

Ao levar a mão ao olho percebeu que uma lágrima involuntária escorria-lhe a 

face. Ah Melancólica nostalgia do espírito.

Ele foi lentamente pegando no sono, enquanto a memória da amiga passava do 

consciente para o inconsciente. Agora ele estava sonhando com ela.

Deixemos Charles dormir,  o dia  seguinte  foi  decisivo.  Não sabia que Plínio 

estava à solta.

CAPÍTULO 37

SOBRE PLÍNIO
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Bem, creio que seja imperioso utilizar um capítulo,  ainda que pequeno, para 

falar um pouco Sobre Plínio.

Gostaria de deixar claro que nunca tive nada contra ele e nunca houve nenhuma 

intriga entre nós. Serei imparcial em minha descrição.

Plínio era um tipo bem comum e vulgar, facilmente achado entre aqueles que 

gostam de impressionar as pessoas mostrando ser aquilo que deveras não são. Verdadeiros 

desesperados.

Não se podia calcular o que existia em maior quantidade em seu caráter, sua 

incontinência  ou  sua  inconstância  em  seus  relacionamentos  amorosos.  Tinha  fama  de 

“garanhão” e de malandro. Não falava de outra coisa que não fosse mulheres, futebol e 

pagode. Diziam as más línguas que, a exceção de Carolina, Charlote e outras poucas, já 

tinha “ficado” com todas as meninas da igreja.

Era uma pessoa extremamente realista. Achava algo ridículo, digno de chacota, 

quando um rapaz escrevia uma carta para uma moça ou lhe mandava flores. Para ele, com 

mulher era “Chegar logo e resolver a parada”. Plínio era o tipo que não galanteava, tapeava.

Na igreja era extremamente frívolo e sempre que ai  ao culto  tinha todos os 

propósitos, menos o de assisti-lo. Tinha um comportamento mundano e às vezes infame, 

entretanto, era cristão.

Em fim, era um tipo oposto ao de Charles. Só uma maluca ou descerebrada 

manteria um relacionamento com um crápula dessa estirpe.

Mas sabe o que era pior leitor bendito? As mulheres, em geral, pareciam amar 

aquele jeito devasso de ser. A pilantragem derretia os corações femininos. Era uma atração 

de suicídio moral.

É como diz o ditado:

“Mulher quer plebeu pra brincar e nobre pra casar”.

Espero ter usado toda imparcialidade possível nessa curta descrição de Plínio.
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CAPÍTULO 38

AH SE ELE SOUBESSE!

Era  sábado,  Charles  acordara  disposto.  Seria  o  dia  em  que  resolveria  seus 

problemas.

A manhã foi livre para que os congressistas fizessem o que desejassem.

Charles tomou o café e se preparou, teria que fazer uma guerra, mas não uma 

guerra qualquer. Seria uma batalha pior que a primeira e a segunda guerra mundiais, mais 

temida  que  a  catástrofe  nuclear,  pior  do  que  qualquer  guerra  física.  Seria  uma guerra 

espiritual,  onde o contato com a realidade é invisível.  Uma guerra em que o inimigo se 

esconde e de repente da às caras num golpe fatal. Faria uma guerra para derrubar as paredes 

do coração de Leyde, adentrar por entre as portas de sua alma e roubar seu amor.

Leyde também acordara disposta, tivera uma boa noite de sono. Ela, Lorena e 

Ártemis dormiram na mesma cama, tecendo fofocas. Apesar do desconforto de estarem três 

numa só cama, a curiosidade por assuntos alheios foi maior.

Após o café Charles veio se sentar perto de Carolina a fim de lhe pedir  os 

últimos conselhos,  pois  Leyde estava assentada com Ártemis  e  Lorena numa mesa não 

muito distante, e decidira que sua hora chegara.

     - Carol é hoje.

     - É hoje o que? – perguntou ela fingindo ignorância.

     - Ora, é hoje que eu decido minha vida!

     - Pensei que você já fosse cristão. – disse ela ironicamente.

Charles olhou para ela com uma cara de seu madruga1 quando perturbado pelo 

quico2 e disse – é hoje que eu vou me declarar tonta!

Alguns dos que estavam à volta olharam para Charles com um olhar inquiridor. 

Ele, tentando disfarçar, disse – é hoje que eu vou declarar para Jesus o quanto o amo! O 
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quanto o quero! Após o disfarce os olhares se retiraram.

Carolina assumiu uma feição desconsolada, mas evitava demonstrar.

     - Chal, tem certeza que é o melhor? – perguntou ela com ênfase.

     - Com certeza! – respondeu ele com convicção.

     - Com certeza o que? – perguntou ela com mais ênfase.

     - Com certeza eu não sei! – respondeu ele com mais convicção ainda.

     - Tem certeza que é o momento certo? – perguntou ela, quase chorando.

     - Sem dúvida. Estamos longe de casa e, conseqüentemente, dos meus pais. 

Quando voltar pra Brasília já volto com o namoro efetivado. Dessa maneira o trauma será 

menor tanto pra igreja, quanto para meus pais.

     - Sua mãe vai ter um infarto e seu pai um colapso.

     

Ela então olhou bem fundo nos olhos de Charles e lhe perguntou:

     - Tem certeza que ela é a pessoa certa?

     - É claro que é... Não vejo a hora de poder segurar suas mãos e lhe dizer o 

quanto a “amo” e caminharmos lado a lado eternamente.

     - Ama? – perguntou Carolina – tem certeza Charles?

Charles refletiu e reconsiderou.

     - É. Acho que exagerei um pouco. O amor é algo muito sério para ser assim 

tão facilmente comprovado. Talvez seja paixão, mas a paixão é a transição para o amor.

     - Isso é um engano terrível Charles! Me admira você pensar assim. Acho que 

a Leyde afetou seu senso lógico.

     - Como assim?

     - A paixão é irracional, olvida os principais defeitos e nos cega diante da 

verdade. O amor é exatamente o aposto, apela primeiro pra razão e só depois para emoção. 

Para amar é necessário ver perfeitamente os defeitos e acima de tudo tolerá-los. O amor não 

é cego, é tolerante; A paixão além de cega é ignorante.
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As palavras de Carolina cortaram fundo o coração de Charles, “Será que estou 

cego à realidade?”, Pensava.

Não, não. No fundo sabia que a moça tinha defeitos consideráveis, mas o que 

sentia por ela era tão forte que não se importava com eles. Perdoava na Leyde que lhe 

encantava a leviana.

     - É Carol, você tem razão. Paixão não é nenhuma transição.

     - Então por que vai insistir Charles?

     - Carol, o que eu sinto não é amor, mas também não é paixão!

     - E o que é então?

     - É a dialética, a famosa compaixão.

     - Compaixão? – perguntou indignada. – você acha que compaixão é motivo 

pra namorar alguém?

     - Ora! É a forma mais lógica de se unir a uma pessoa!

     - Alucinado você hein?!

     -  Pense  bem.  A  paixão  é  irracional  e  egoísta,  você  disse.  O  amor  é 

demasiado altruísta, chega às raias do ascetismo. A compaixão é o equilíbrio; você quer 

ajudar  e  quer  também  estar  junto  da  pessoa  para  satisfação  própria.  Contudo,  essa 

satisfação  só vem se  a  pessoa  alvo  da  compaixão  também estiver  satisfeita.  Deus tem 

profunda compaixão pelo mundo.

Carolina segurou as mãos de Charles e, singelamente, disse:

     - Você está enfeitiçado.

     - É claro que não! – respondeu ele indignado.

     - É claro que você está. – disse ela, como alguém que falava com um doente.

     - Caramba Carol! Até parece que você tá com ciúmes! – disse ele tirando 

suas mãos das dela. 
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Carolina levou um susto ao ouvir.

     - Ciúme? Eu? Ha! Há! 

     - É o que parece. Ao invés de me apoiar fica me dissuadindo.

     - É porque você não sabe o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor 

pra você!

     - Não, eu sei o que é melhor pra mim.

Carolina, percebendo que não o faria desistir, resolveu apoiá-lo. É assim que os 

verdadeiros amigos fazem: tentam, a todo custo, impedir que façamos asneiras, entretanto, 

ao perceberem nossa contumácia, preparam-se para nos consolar após “quebrarmos a cara”.

     - Ta bom Charles, se é o que você quer eu te apoio. – disse ela, passando a 

mão em seu rosto, com ar de descontentamento.

     - Valeu Carol. É desse apoio que eu vou precisar.

     - Pode estar certo disso. E o que você vai dizer a ela?

Charles fez um belo discurso, rebuscado e trabalhado. No século XIX teria sido 

um sucesso. Nó século XXI uma catástrofe.

Carolina ouvia tudo atentamente e pensava, “Quem dera fosse eu”.

Carolina e Charlote eram tudo para Charles. Com a morte de Charlote, Charles 

dividiu-se entre o céu e a terra.

Dizem  que  o  melhor  amigo  ou  amiga  é  sempre  o  par  perfeito  para  o 

matrimônio. Quem dera, Charles ter percebido isso.

Ao fim do discurso, Carolina se levantou e o deixou a sós. Era já chegada sua 

hora.
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CAPÍTULO 39

TRAÍDO PELA EVIDÊNCIA

Carolina  saiu  e  deixou  Charles  sozinho  na  mesa.  Ele  observava 

compenetradamente a mesa onde Leyde, Lorena e Ártemis estavam assentadas. Toda sua 

catexia convergia para aquele local.

Estava decidido a ir falar com Leyde, faltava-lhe coragem. Todas as vezes que 

se levantava, as pernas bambeavam e ele se sentava novamente. De que adianta o físico se o 

emocional  não  responde?  “Você  é  homem ou  não?”,  se  perguntava,  brigando  consigo 

mesmo.  Se  possível  fosse,  gostaria  que  aquele  cálice  passasse  diante  dele,  entretanto, 

preferia cumprir a vontade de carne á do espírito. Ir ou não ir? Essa era a questão que, hora 

proposta, era pior que o “ser ou não ser?” de Shakespeare.

Agoniado  com a  situação,  tomou  uma decisão  bem nordestina,  “Ou vai  ou 

racha!”. Levantou-se e iniciou sua via-crúcis. Algumas memórias passaram-lhe pela cabeça 

à caminho do gólgota. Pensou nos pais, pensou nos anos de castidade que iriam embora, 

pensou nas conseqüências, na igreja, e, finalmente, pensou em Charlote e Carolina.

Ainda confuso pelo flash back1, Charles chegou à mesa ainda em meio ao torpor 

da ansiedade.

     - Bom dia senhoritas – disse ele saudando as três.

     - Maravilhoso dia! – respondeu Ártemis.

     - Bom dia! – respondeu Leyde.

     - É um dia regular – respondeu Lorena desgostosa.

Charles reparou o desanimo de Lorena, todavia o momento não lhe permitia 

socorrê-la, tinha em mente socorrer-se.

Querendo restringir a presenças, Charles encurtou a conversa com Leyde.

     - Ley, será que eu posso me sentar?

     - É claro! – respondeu ela com solicitude.
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Charles, ainda que sem jeito, mas vendo a necessidade, deu uma indireta:

     - Ley, eu posso conversar com você?

     - Pode ué! Não é o que agente tem feito já há algum tempo? – perguntou ela,  

segurando a mão de Charles.

Quando Lorena viu a ousadia da irmã, aplicou-lhe um chute na canela por baixo 

da mesa.

     - Ai!

     - qui foi? – perguntou Charles com preocupação.

Leyde deu uma encarada em Lorena, mas disfarçou – foi só um mosquitinho 

invejoso – disse ela, e complementando – esqueça esse mosquito e me diga o que você quer 

conversar comigo?

Charles, embaraçado, falou – é em particular.

Ártemis trocou um olhar malicioso com Lorena, como que já sabendo quais 

eram as intenções de Charles. Lorena e ela se levantaram e deixaram os dois sozinhos. Ao 

sair da mesa, Lorena olhou para Leyde com um olhar colérico, quase diabólico. Um ciúme 

doentio que tinha origem no devir, se é que ela conseguiria alguma coisa com Charles.

Lorena observava tudo de longe. Apesar do ciúme, tinha certeza que Charles 

seria dispensado por Leyde. 

 “Como ela sabia disso?”, pode você estar se perguntando agora. A resposta é 

simples e eu vo-la darei: Desconfiada anteriormente do sentimento que Charles nutria por 

sua irmã, Lorena tratou de tomar providências para que o namoro não se efetivasse, pois se 

tal  acontecesse  seria  o  fim  de  sua  imagem entre  os  jovens  da  igreja,  porquanto  estes 

também já desconfiassem do sentimento desta por aquele. Possuía um segredo mortal  a 

respeito de Leyde. Lorena ameaçara Leyde dizendo que, caso ela confirma-se seu namoro 

com Charles, espalharia a todos na igreja o segredo da irmã, o que difamaria e muito a 

imagem de Leyde. No fundo, no fundo, a ameaça nem precisaria ter existido, o sentimento 
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de Leyde não era forte o bastante para que o relacionamento desse certo.

Nesse ponto, podemos observar nitidamente a diferença entre paixão e amor. 

Lorena estava apaixonada por Charles, mas se ele não pudesse ser seu não seria de mais 

ninguém, ainda que isso o torna-se infeliz. Egocentrismo, isso é a paixão. Carolina amava 

Charles, mas se ele não pudesse ser seu, preferia vê-lo feliz nos braços de outra a tê-lo 

infeliz nos seus. Altruísmo, isso é amor.

Charles estava finalmente enfrente a sua amada, e num momento crucial de sua 

existência. Era a hora da crucificação.

     - Você tem alguma idéia do que seja Ley?

     - Eu não – respondeu Leyde fingindo estar curiosa.

     - Não faz nem idéia? 

     - Nem idéia.

A primeira tentativa de Charles falhou. Pensava que Leyde saberia do que se 

tratava e dessa forma tornasse as coisas mais fáceis. Ah! Como é difícil declarar-se! Nos 

torna muito frágeis diante da incerteza.

Charles então partiu para a confissão.

     - Sabe o que é, é que... eu... eu...

     - Fala chal – disse Leyde fitando-o – nos somos íntimos, não somos?

As palavras  de Leyde lhe deram mais  coragem para abrir  o  coração.  Era o 

impulso que faltava. Cristo não aceitou o vinagre, Charles sim – o que eu queria te dizer é 

que eu te “amo”. Te “amo” de verdade e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. 

Por muito tempo lutei contra mim pra não aceitar esse “amor”, mas agora quero mudar o 

combate. Não vou mais lutar contra mim, vou lutar contra o mundo por você. Eu queria 

saber se você aceita namorar comigo? Se você me der sua mão agora, farei com que esse 

gesto seja eterno.

Leyde  ouviu  a  declaração  admirada.  Por  um  momento  até  hesitou  em  seu 

propósito, todavia o instinto falou mais auto.
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     - Eu já sabia – respondeu, indiferentemente e confusa.

     - Já sabia? – perguntou Charles surpreso – sabia o que?

     - Que você gostava de mim – respondeu ela com frieza.

     - Ora, e por que me deixou falar?

     - Porque eu queria ouvir de você! – respondeu ela com satisfação.

     - Pois então – disse Charles – está dito. O que você me diz?

Leyde olhou pra ele alguns instantes, fez uma cara positiva e respondeu – não.

Charles não podia acreditar no que ouvira. Nesse instante, o sol se escondeu e 

uma leve chuva começou a cair.  A chuva escondeu uma lagrima que caiu do rosto de 

Charles.

     - Mas por que? – perguntou desconsolado.

     - Charles eu gosto muito de você, te acho legal e tudo mais, só que...

     - Só que o que?

     - Eu gosto de outro.

Hum! Essas foram palavras fatais. Eram o crucificai-o! Crucificai-o!

Charles não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão sarcástica.

     - Como você pode?

     - É a vida – respondeu ela cinicamente.

     - Será  que  eu  posso  ao  menos  saber  quem é?  –  perguntou Charles 

conformado.

     - Você não conhece.

Charles então se lembrou do que Carolina lhe alertara  alguns meses antes e 

perguntou:

     - É o Plínio, não é?

     - É claro que não – respondeu ela sem graça.
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     - Tem certeza? 

     - Tenho. – respondeu ela jurando-lhe.

Novamente Charles acreditou em Leyde.

Estava desolado, mas fingindo indiferença disse:

     - Tudo bem Leyde, pelo menos eu te disse o que sentia, não gosto de guardar 

essas coisas, corroem a alma.

     - Você até que se saiu bem. – disse ela, sordidamente.

     - Quem sabe? – disse ele com um ar enigmático – quem sabe...

     

Dizendo isso, deu um beijo nas mãos de Leyde e se despediu.

Leyde exerceu o encanto para no fim ver o pranto de Charles.

Carolina e Lorena observaram tudo de longe. Lorena contente com o desfecho. 

Carolina mais  abalada que Charles.  Teve a  intenção de ir  consolá-lo,  mas sabia  que o 

melhor consolo que teria no momento seria a solidão e o silêncio.

Charles havia chegado ao gólgota e sido crucificado.

Geralmente justificamos nossos fracassos como se fossem frutos do “propósito 

de Deus” em nossas vidas.  Contudo, raramente  paramos para pensar se a as atitudes  a 

serem tomadas por nós estão de acordo com o propósito que Deus tem para nossas vidas. 

No caso de Charles,  o descompasso era nítido.  Não que eu acredite  que nossa vontade 

consiga obstar a de Deus, ainda assim, somos culpados por nossas atitudes. A nossa sorte é 

que  todas  as  coisas  cooperam para  o bem daqueles  que  amam a Deus,  ainda  que  não 

entendamos esse paradoxo.

CAPÍTULO 40

A MORTE

Leyde estava satisfeita, finalmente conseguira sua laboriosa confissão, estava 

livre, leve e louca novamente. Sentia um pouco de remorso, no entanto, o ego falava mais 
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alto.

Agora  que  Leyde  havia  conseguido  o  que  queria,  podia  partir  para  o  que 

deveras lhe interessava, Plínio.

O resto do dia passou-o ao lado dele, e de uma corja que viera com ele, cujas 

intenções eram não muito pudicas.

À noite, logo após o culto, Charles teve uma decepção muito maior do que a de 

ter sido desprezado por Leyde: viu Plínio e ela saírem de mãos dadas para o saguão central. 

Essa foi à lança que o atravessou1.

Estava consumado, nas mãos de Deus entregou seu sentimento. Animicamente 

falando, estava morto. 

CAPÍTULO 41

OS DIAS NO TÚMULO

PARTE 1: O SILÊNCIO

No domingo pela manhã Charles estava sorumbático. Nem se quer teve forças 

para ir ao culto de encerramento que ocorreria após a escola dominical.

No almoço, comeu com muito pesar e pouca empolgação. Carolina sentou-se 

junto a ele e, como um anjo enviado do céu, tentava consolá-lo - Ela não merecia você.

Na parte da tarde, Charles resolveu aproveitar as últimas horas antes de retornar 

á Brasília, e fazer uma visita ao parque no qual ele e Charlote haviam estado seis anos 

antes.

Quando chegou ao parque  percebeu que pouca  coisa  tinha  mudado desde a 

última vez que estivera no local.  O lago, a pista, os bancos, as árvores, tudo estava do 

mesmo jeito.

Melancolicamente começou sua caminhada. Dessa vez, sozinho. Seu espírito ia 
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longe enquanto seu corpo se movia mecanicamente. Charles era a prova viva da dicotomia 

humana.  Um  Charles  ia  caminhado  pela  estradinha  do  parque,  o  outro  pelas  vias  do 

pensamento. Os dois eram incomunicáveis.

Os dois seguiam seu caminho quando então o Charles transcendental resolveu 

divagar ainda mais. Ele refletia sobre o seu fracasso com Leyde.

Charles  sempre se apaixonava  pela  beleza  alheia.  Sabia  apreciar  e  laudar a 

beleza  como ninguém.  Buscava  inspiração  para  as  artes  na  beleza  que  encontrava  nas 

mulheres. Músicas, poemas, poesias, sempre foram suas formas preferidas de enaltecer e 

honrar  o  objeto  de  sua  inspiração.  Nunca  se  declarava  à  mulher  que  tinha  sido  sua 

inspiração, bastava tê-la como motivação. Quando a graciosidade da moça era demasiada, 

chegava  até  a  lhe  mandar  um buquê  de  flores,  mas  fazia  questão  que  o  buquê  fosse 

anônimo, a identificação tornaria vulgar aquele ato que deveria ser imparcial, um simples 

reconhecimento de mérito.  Charles buscava na inspiração oriunda do belo uma fuga do 

tédio.

Apesar da profunda admiração pela beleza do sexo oposto, nunca teve vontade 

de se envolver com a maioria de seus objetos “amados”. Toda vez que pensava em namorar 

ponderava  sobre  os  convenientes  e  inconvenientes  de  uma  relação  e  no  fim  os 

inconvenientes  prevaleciam,  ficava com “preguiça  de namorar”,  como costumava dizer. 

Nunca, em nenhuma hipótese, insistiu com uma garota para que o namorasse era um item 

do seu código de honra. Se a resposta tinha sido não, paciência. Achava absurda a história 

de colegas que às vezes ficavam meses, e até anos atrás de uma única mulher. De um modo 

geral, nunca tinha se apaixonado de verdade.

Dessa vez era diferente. Leyde teve o dom de despertar algo além da estética 

em seu ser. Sentia-se triste por não ter conseguido o que desejava. Queria tê-la em seus 

braços, para mostrar a ela a intensidade do sentimento que a palavra amor mal consegue 

exprimir.  Sua intenção era  passar o resto  de sua existência  ao lado de sua “amada”,  e 

quando os dois novamente se tornassem essência a união seria perfeita. Em pouco tempo se 

casaria com ela e a amaria com o mesmo amor que cristo ama a igreja. Estava disposto a 

tornar os dias de Leyde os melhores possíveis, ainda que isso custasse os seus. Seria seu 

eterno amante. Ao pensar na intensidade do “amor” dizia: “Teria sido o maior “amor” do 

mundo”. Tinha planejado uma vida ao seu lado, seu sonho e tudo o que esperava da vida, 
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era ela, dela, por ela e para ela. Deixava-lhe sensível o fato dela ter desprezado tão singelo 

sentimento.

Uma coisa duplicava sua dor: ela ter escolhido Plínio. “Como pode ter feito 

isso?”, pensava. Lembra da teoria exposta no capitulo dezoito? Pois é, era um “mauzinho” 

se unindo a um “podrezinho”. “Que união catastrófica”, dizia ele, apesar de concordar com 

a teoria esperava o melhor para Leyde. Preferia estar em contradição consigo mesmo a estar 

em contradição com seu coração.

Charles  seguia  pelo  caminho  remoendo suas  dores  e  se  torturando,  mas  de 

repente, uma visão interrompeu seus devaneios e o trouxe de volta a realidade física. Era o 

ipê sob o qual Charlote o beijara. Sem o menor esforço, como mágica, olvidou Leyde de 

seu pensamento e foi até árvore.

Amigo, essa é uma obra filosoficamente protestante, mas permita-me um trecho 

“animista”.

Charles sentiu a presença de Charlote naquele lugar. Não que ela estivesse ali, 

mas a força de sua lembrança era tão intensa que por um momento prevaricou em sua 

teologia e chegou a acreditar nisso. Quem nunca prevaricou em sua teologia, ao menos por 

um instante, atire a primeira pedra.

O ambiente  estava carregado por um ar místico.  Charles deixou-se envolver 

pelo momento entregando sua razão às emoções, deixou seu espírito livre para sensações 

desconhecidas.

Sem que percebesse, lagrimas começaram a escorrer de seu rosto, não resistiu e 

deixou que cumprissem seu papel. “Ah Charlote, porque você se separou de mim?”.

Se aproximou e tocou a árvore.  No momento  em que suas mãos tocaram a 

madeira, uma flor se desprendeu da copa e, em elegante decadência, tocou seus lábios.

Ele abriu um sorriso (o primeiro do dia), olhou para o céu e disse: “Não existem 

barreiras  para  o  sentimento,  a  distância,  por  maior  que  seja  não  é  nada  perto  da 

transcendência do amor”.

Reconheço que foi uma cena bem eclética, religiosamente falando, mas esse é o 

perigo de se misturar excessiva subjetividade a religião. Igrejas neopentecostais, cuidado!  

Quando Charles caiu em si faltavam dez minutos para o ônibus sair. Apressou-

se para vir  embora.  Quis se despedir,  mas não sabia de quem, de volta a si,  sabia que 
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ninguém havia ali além dele. Mas ainda assim deixou a flor ao pé da árvore e se despediu. 

Tinha que ser o primeiro a entrar no ônibus, afinal, filho de pastor ter que ser 

sempre o certinho, se não os VDM’S das igrejas “caem matando”.

CAPÍTULO 42

A VOLTA

A volta do congresso para Charles foi triste, bem diferente da ida.

Dessa feita, veio ao lado de Carolina, que durante todo percurso lhe ofereceu o 

silêncio mais confortante do mundo.

Já  no  ônibus,  um comentário  sinistro  a  respeito  de  Charles  era  motivo  de 

maldosas  deduções.  Veio alheio  ao assunto durante  toda  a  viagem.  Não tinha  idéia  da 

celeuma que este venenoso assunto traria à sua vida.

Quando chegou em Brasília Charles retirou a bagagem do carro e resolveu ir à 

pé para casa. O andar é salutar ao pensar.

Na despedida, Carolina, que aparentava estar mais triste que Charles, lhe deu 

um conselho carinhoso: “Deus tem sempre o melhor pra nós. Ainda que não saibamos ao 

certo quais são os seus planos pra nossa vida, devemos confiar com todo o coração em seus 

desígnios, pois todas as coisas ocorrem pro bem daqueles que amam a Deus1.  Esse é o 

desafio da fé”.

CAPÍTULO 43

OS RESQUIÇOS

A semana  seguinte  foi  triste  para  Charles.  Andava cabisbaixo  por  todos  os 

lugares que ia.

A única coisa na qual pensava, além de Charlote, era em Leyde. Na faculdade, 

em casa e na igreja, esteve presente com o corpo, o espírito estava sempre com ela. A moça 

era onipresente em seu pensamento.
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À noite em sua cama pensava, pensava e pensava. “Ah Leyde, como eu teria te 

‘amado’ ”, repetia ele enfadonhamente.

Os pais logo perceberam que alguma coisa tinha acontecido no congresso. Os 

pais nos conhecem bem porque saímos deles.

Certo dia Sofia encontrou Charles sorumbático no sofá.  Foi então conversar 

com o filho.

     - Chal, o que aconteceu com você no congresso? Desde que voltou está tão 

diferente.

     - Não foi nada mãe.

     -  Filho,  te  conheço apenas  desde que você nasceu,  acha  que pode me 

enganar?

     - Não custa nada tentar.

     - Ora Charles, não faça cerimônia, pode desabafar com sua mãe, não é essa 

uma das minhas funções maternas? – disse Sofia com ar amoroso.

     - Mãe, não foi nada de importante - disse Charles, como alguém que queria 

contar o problema, mas não tinha coragem.

No momento em que Charles conversava com sua mãe seu pai entrou na sala.

     - Ricardo vem aqui e vamos conversar com o Chal.

     - Qual é o problema do garoto?

Sofia fitou-o com um olhar de indignação, pois ele tinha sido o primeiro a notar 

o problema.

O reverendo, disfarçando, e para apaziguar a revolta da mulher, resolveu tomar 

a frente do assunto.

     - Filho, eu e sua mãe estamos muito preocupados com você. Desde que você 

veio do congresso anda feito um zumbi pela casa!

     -  Conta  filho  –  disse  Sofia  com  ansiedade  –  foi  alguma  experiência 
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neopentecostal?

Charles olhava para os pais com o olhar de quem dizia, “não percebem que o 

sentimento de vocês só piora as coisas”.

Os pais de Charles insistiam, carinhosamente, para que lhes contasse qual era o 

problema.

     - Conta filho – dizia Sofia.

     -  Vamo lá garoto! Conta tudo pro teu véio – dizia o reverendo, meio sem 

jeito, querendo dar um clima de descontração.

Charles estava sentado no sofá. Sua mãe estava em pé a sua frente. Seu pai 

estava  ao lado  dela  segurando-a  pela  cintura.  Sofia  e  o  reverendo possuíam o  ar  mais 

solicito do mundo.

Quando Charles viu os pais assim, lembrou-se de Leyde, e de como esperava 

um dia estar com ela da mesma forma que os pais agora estavam a sua frente. Levado pelo 

momento, Charles não resistiu e, em meio a um choro sorridente, contou toda sua história 

aos pais. Contou tudo.

O mais comum em nossos dias é que os filhos não tenham a mínima intimidade 

com os  pais.  Em casos  raros,  os  filhos  ainda  mantêm certo  contato  com um dos  dois, 

geralmente é com a mãe. Charles era um caso único, sempre que queria conversar chamava 

ambos os pais e lhes contava o que quer que fosse. Raramente conversava com algum dos 

dois separados. Formavam um trio único. Você conhece outro leitor? Talvez Jesus, Maria e 

José.

Aquele  triálogo foi  restaurador á alma de Charles,  cada consolo e conselho 

eram, respectivamente, ânimo e criatividade para seu espírito. O reverendo ficava com a 

parte espiritual, “filho, lembre-se de Bate-seba, Dalila e tantas outras que atrapalharam os 

homens de Deus”. Sofia ficava com a parte prática, “Filho, ela estava muito a quem de seus 

ideais,  seria  algo  superficial  em  sua  existência,  um  fenômeno  empiricamente 

desagradável”.

Charles ouvia tudo com satisfação, começava a ser ele novamente. Era a visão 
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que retornava a Sansão1.

Ah Benditos pais, santos que Deus coloca na terra para, ao menos teoricamente, 

proteger e amar.

À noite Charles já estava bem melhor. Antes de dormir escreveu um poema 

baseado em sua experiência com Leyde.

Ei-lô aqui:

         Infelizmente eu tinha me enganado

         Mas foi bom te dizer o que senti

         Pior seria se tivesse escondido e mentido pra mim

         Quando iludidos pela paixão

         Nos guiamos pela emoção e sem reflexão desprezamos a 

razão

         Busquei encontrar em ti aquilo que não tinha e que não 

precisava

         E no meio dessa busca minha desgraça lá estava

         Procurei uma saída onde era entrada

         Procurei uma resposta na dúvida

         Agora vou te esquecer

         Vai ser difícil, mas vou conseguir.

         A maior prova do amor, que por tua causa não nasceu, 

eu te dou:

         Te esquecer...

Charles estava melhorando. Isso seria de suma importância, pois não tinha idéia 

que a pior parte ainda estava por vir.
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CAPÍTULO 44

OS DIAS NO TUMULO PARTE 2: A IDA AO INFERNO.

DEDUÇÕES FATAIS

Duas semanas após o congresso e Charles já estava recomposto. Voltara a ser o 

velho  Charles  de  sempre.  Porém um problema ainda  insistia:  a  paixão  por  Leyde não 

diminuíra, aumentara.

Não conseguia entender bem o porquê, nunca tinha passado por isso antes. Das 

outras vezes que gostou, desgostou com a mesma facilidade que gostou. Entretanto, Leyde, 

ou pelo menos o ideal positivo que representava, era insistente.

Assim como fazia com todos os seus problemas, Charles colocou-se a refletir 

sobre sua situação para que, por meio da especulação, chegasse a uma conclusão.

Talvez  você  possa  estar  se  perguntando,  “Ora!  Por  que  ele  não recorria  ao 

socorro  Divino?”,  deixe-me  lhe  fazer  uma pergunta:  Qual  é  o  meio  que  Deus  utiliza, 

excetuando-se a bíblia, para nos mostrar sua vontade? Todos haveremos de convir que é a 

nossa razão. Alguém discorda?

O método que resolveu usar em sua pesquisa foi  o cartesiano.  Iria  analisar, 

dissecar suas paixões anteriores e compará-las com a mais recente a fim de chegar a alguma 

hipótese para sua situação.

“Bem... da Elisa eu gostei de verdade, e por um bom tempo, mas aí vieram às 

férias, nós nos separamos e com a separação eu a esqueci”. A próxima na lista era Diorle, 

“A Diorle era uma maluca... uma doida... Todavia, era essa loucura o que me fascinava. Ao 

mesmo  tempo  em que  admirava  seu  instinto,  repudiava  os  resultados  provenientes  do 

mesmo.  Gostei,  gostei  de  verdade,  todavia,  seu  misticismo  e  teologia  alienantes  eram 

insuportáveis, quando não mais a visitei em sua igreja o sentimento acabou”. Ainda restava, 

entre  as  anteriores,  Sorem,  a  mais  bela  de  todas.  “Ah!  Sorem!  Você  foi  a  encarnação 
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perfeita dos meus sonhos! A estética platônica pela qual minha alma ansiava! A santa do 

inviolável altar da beleza... pena que meu desejo se limitou a estética. No momento em que 

deixei de te ver, meu sentimento morreu e não mais necessitei de tua beleza, a não ser como 

inspiração”.

Agora era a vez de Leyde, a mais recente e forte paixão. “Ah Leyde, de você eu 

goste... quer dizer, gosto. Mas infelizmente você me dispensou. Agora todo domingo eu 

tenho que ficar te vendo na igre...”.

 Nem se quer acabou o raciocínio e logo constatou uma primeira hipótese para 

explicar a insistência da paixão: A constante contemplação do objeto “amado”. Das outras 

vezes, a falta dessa contemplação tinha sido um fator decisivo no abandono da paixão.

Depois do acampamento, Leyde e Lorena tornaram-se assíduas freqüentadoras 

das reuniões eclesiásticas. Isso deveria ser motivo de felicidade para Charles, entretanto, 

agora que pensava bem, esse era um possível motivo para sua tragédia.

“Mas que porcaria! Como eu vou fazer pra deixar de ver a Leyde”, pensava ele, 

“Só se eu mudasse de igreja”, mas então lembrava dos pais, “Só que aí, meu pai morreria e 

minha mãe teria um ataque do coração. Além do mais, para aonde eu iria? Afinal, uma boa 

igreja em Brasília é uma coisa raríssima”.  

Esse era um fator que ele teria que trabalhar posteriormente.

Curioso, continuou a experiência a fim de chegar a novos dados que pudessem 

corroborar com a pesquisa. A análise prosseguiu e num determinado ponto chegou a uma 

abordagem interessante. “A Elisa era bonita, inteligente e tinha dinheiro. Morava com os 

pais e era filha de pastor. É. Tem o futuro garantido”. A próxima foi Diorle. “A Diorle era 

doida,  bonita  e  rica.  Apesar  de  ser  desequilibrada  teologicamente  falando,  seu  pai  era 

pastor. Com certeza arranjará um bom partido na sua igreja”. Sorem era a seguinte. “A 

Sorem, a Sorem era perfeita. Lindíssima e inteligente. Sua beleza lhe garante o futuro. Não 

é  filha de pastor,  mas  os  pais  e  ela  são evangélicos.  Essa com certeza  tem um futuro 

garantido”.

 Finalmente era a vez de Leyde. “Ah Leyde... você é bonita e... e... não mora 

com seus pais,  e não tem muito dinheiro.  Ainda Está na escola e não sabe o que vem 

depois. Até bem pouco tempo atrás quase não ia à igreja. É Leyde, seu futuro não é certo”.

Ao  terminar  essa  reflexão,  Charles  sentiu  um  aperto  no  peito.  Uma  forte 
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comoção interior. Sentiu dor por algo que estava determinantemente perdido

Percebeu que existia um motivo muito mais forte o prendendo a Leyde, algo 

muito além do simples fato de vê-la constantemente na igreja.

Tentou descobrir a todo custo o que era. Foi em vão. Por mais que tentasse 

formular algo, tudo chegava opaco e sem sentido a sua razão.

Isso o perturbou, desejava romper os laços com Leyde o mais rápido possível. 

Infelizmente não conseguiu fazer isso de imediato. Logo as conseqüências viriam.

CAPÍTULO 45

A DESENTOXICAÇÃO

Charles estava disposto a se libertar, a qualquer custo, de sua dependência de 

Leyde. A dependência era psíquica, mas seus efeitos eram quase que fisicamente sentidos.

Estava  disposto  a  evitar  Leyde a  todo custo,  essa  abstinência,  contudo,  não 

poderia ser levada a cabo de uma vez, isso poderia deixar seqüelas.

Por questões éticas e religiosas, após o congresso continuou a visitar Leyde e 

Lorena. Apesar do teor discipulador das visitas que fazia a elas era difícil que o contato 

com Leyde não o sensibilizasse. Mesmo essas visitas teriam que ser vetadas. Para o bem 

dele e dela só a veria na igreja e conversaria o estritamente necessário.

Seguindo o conselho de Carolina, Charles resolveu fazer apenas uma visita por 

semana, pois se cortasse o contato de uma vez, os Vigilantes Da Moral1 não perdoariam e 

achariam que suas visitas tinham segundas intenções.

Era difícil ter que fazer essa visita. Toda vez que fazia era como um condenado 

a caminho do patíbulo.

114



Ele então decidiu que seus contatos com Leyde se resumiriam às reuniões na 

igreja e uma visita por semana. Essa visita seria tão somente para evitar os boatos.

Pena que os boatos já haviam surgido. Rumor volat!

CAPÍTULO 46

TEMORES ORIUNDOS DE RUMORES.

Era o terceiro domingo do pós-congresso. Charles, juntamente com sua família, 

como  de  costume,  encaminhava-se  à  igreja  para  poder  reunir-se  com  os  seus  e, 

conjuntamente, realizarem o grande culto positivo de um cristianismo moderno.

Quando Charles entrou no templo teve uma visão aterradora:  Plínio,  que há 

alguns meses não pisava na igreja, estava lá.

Charles imaginou, “Será que ele veio por causa dela?”. Acreditava que Leyde e 

Plínio haviam tido apenas um caso passageiro,  mas, conhecendo Plínio como conhecia, 

sabia que a visita à igreja tinha segundas intenções.

Durante o culto Plínio e Leyde trocaram diversos olhares.  Charles, que pela 

primeira vez na vida sentava-se no último banco, assistia ao triste espetáculo com o coração 

na mão.

Ao  final  do  culto,  Carolina  se  dirigiu  a  ele  para  lhe  prestar  algumas 

informações.

     - Chal eu preciso lhe contar algumas coisas – disse ela, arrastando-o para um 

canto isolado do templo.

     - E o que é? – perguntou ele com voz de poucos amigos.

Carolina estava agoniada e falava muito rapidamente.

     - Calma! – disse Charles – eu não to intendendo nada. Fala devagar.
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     - O que eu quero te falar – disse ela segurando-o pelas mãos – é que eu tenho 

duas notícias pra te dar; uma terrível e uma catastrófica, qual você vai querer primeiro?

     - Oh! Que trágico – disse ele ironicamente – você me deixou num dilema.

     - Tudo bem, vou começar pela catastrófica.

     - E qual seria?

Carolina respirou fundo e disse – alguém espalhou pela  igreja  que você foi 

dispensado pela Leyde!

O  semblante  de  Charles  se  transformou  completamente,  o  desespero 

personificou-se em sua face desfigurada.

     - Não acredito! Como eles ficarão sabendo? 

     - Não sei. Você tem certeza que não contou a ninguém?

     - É claro que nã... Quer dizer, só pra você e os meus pais... eu acho...

     - Tem certeza que não tinha ninguém por perto quando você se declarou?

     - Tenho! as únicas que estavam vendo eram...

     - Eram quem Charles? Quem? – perguntou Carolina com avidez.

     - Só a Ártemis e a Lorena... – disse ele levando a mão à cabeça.

     - Chi! Chal, uma das duas deve ter espalhado – disse Carolina meneando a 

cabeça.

     -  Droga!  Meu filme deve  ta queimado na  igreja  inteira  –  disse ele  se 

lamentando.

     - Péra lá, talvez não seja pra tanto – respondeu Carolina, tentando consolá-

lo.

Enquanto os dois conversavam, Douglas, um dos jovens da igreja, passou perto 

dos dois e maliciosamente disse – to sabendo em Chal! Esse é meu garoto...

Carolina  olhou para  Charles  e,  batendo com uma das  mãos  em seu ombro, 

meigamente lhe disse – é, realmente seu filme ta queimado1.

Charles começou a andar de um lado pro outro impaciente. De repente parou, se 

aproximou de Carolina e perguntou – você disse que tinha duas notícias, uma catastrófica e 
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uma terrível. A catastrófica já foi. Só por curiosidade masoquista, qual seria a terrível?

Carolina  ficou  hesitante  e  Charles  a  pressionou  –  fala  minha  filha!  –  ela, 

tomando coragem, falou de uma vez – acho que o Plínio quer namorar a Leyde.

Charles quase teve um ataque.

     - O que?

     - Pelo menos são os boatos que estão rolando.

     - Ai meu Deus, se ele conseguir isso é o meu fim!

     - Eu sei disso.

     - Já posso até ouvir o comentário, “Charles foi otário e ainda foi trocado por 

Plínio”.

     - É, realmente não vai soar bem. – disse Carolina fazendo uma careta.

Charles ficou calado por um instante, parecia arquitetar alguma coisa. Carolina 

o acompanhava no pensamento. Subitamente ele disse:

     - Carol, agente tem que impedir esse namoro!

     - Eu sei, mas como? – perguntou ela inocentemente.

     - Sei lá! deixa eu ver... dá em cima dele!

     - O que? – perguntou ela com indignação.

     - É só uma idéia, duvido que ele vá te dispensar.

Carolina cruzou os braços, e numa atitude rancorosa bateu o pé no chão.

     - Charles às vezes você é igual aos outros homens, sabia?

     - Calma era só uma...

Carolina saiu e o deixou falando sozinho.

“E agora? Quem poderá me defender?”, disse ele. É, o Chapolin Colorado é que 

não era. Charles teria que “se virar”, a coisa estava se complicando para o seu lado.
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CAPÍTULO 47

A VERIFICAÇÃO E UMA CONSTATAÇÃO.

Na quarta-feira da mesma semana Charles foi fazer sua visita semanal a Leyde 

e Lorena. Esse foi o dia que escolheu para esse propósito.

Pegou a chave do carro e seguiu seu caminho. Quando chegou à porta da casa, 

encontrou Lívia e Lorena na calçada. Desceu do carro e foi conversar com elas.

     - Boa noite senhoritas! – disse Charles, saudando-as.

     - Boa noite! – respondeu Lívia empolgadamente.

     - O que vocês estão fazendo aqui?

     - Observando a vida dos outros pra depois fazer fofoca – respondeu Lívia.

Lorena, sem graça, deu um puxão no cabelo da irmã e explicou à Charles:

     - É mintira Charles. Na verdade nos estávamos... é... hum... observando... o 

andamento da sociedade, é isso, observando o andamento da sociedade.

     - E isso não é a mesma coisa? – perguntou Lívia, ainda blasfemando por 

causa da dor provocada pelo puxão no cabelo.

Charles sorriu e pediu para que as duas se acalmassem antes que a briga se 

oficializasse.

Aproveitando-se  da  agitação  causada  pela  situação,  Charles  perguntou  por 

Leyde:

     - Por falar em briga, cadê a Leyde?

     - Hum?!- exclamou Lívia – qual a conexão existente entre a Leyde e a briga?

Charles ficou sem graça, disfarçando, arranjou uma desculpa:
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     - Ora! Quantas letras têm a palavra b-r-i-g-a?

     - Deixa eu ver – disse Lívia – uma, duas... Cinco, cinco letras.

     - E L-e-y-d-e? Quantas letras tem?

     - Cinco.

     - Pois então, Leyde e briga tem uma coisa em comum, o numero de letras. 

Mas dexa a relação pra lá e me responda, cadê a Leyde?

Lorena tomou a frente e respondeu – achu que ela saiu com o Plínio.

A resposta causou uma pane generalizada no sistema funcional de Charles. Para 

não dar vexame na frente das duas, dissimulou – ah sim... então vamus conversar nós três.

Charles conversou com as duas um bom tempo. Lívia estava mais participativa, 

contou a ele todos os mexericos mais recentes da igreja. Por sorte não falou sobre o de 

Charles.

Durante a conversa, Charles notou que Lorena parecia um pouco desanimada, 

mas preferiu não fazer comentários na frente de Lívia.

A conversa foi interrompida quando a tia das meninas chamou Lívia para ir a 

padaria. Lívia blasfemou um pouco, mas venceu a preguiça e foi.

Aproveitando que agora estavam sozinhos, Charles resolveu perguntar a Lorena 

o porquê do desanimo:

     -  Lorena,  notei  que  você  está  triste,  o  que foi? –  perguntou  ele 

solidariamente.

     - Não Charles, não estou triste, estou revoltada! – respondeu ela de maneira 

moderadamente irada.

     - Mas por que essa revolta?

     - Isso eu não posso te falar agora.

     - Oxê! E por que não?

     - A situação ainda não é propícia – respondeu ela calmamente – o tempo dirá 

quando for a hora.

Charles então se levantou e filosoficamente disse:
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     - Não deixe pra manhã o que se pode fazer hoje!

     - É. – respondeu Lorena – Mas não faça hoje aquilo que se arrependerá de 

não ter feito amanhã!

Charles ficou sem fala diante da réplica, mas insistiu:

     - Conta! Eu só quero ajudar.

     - Charles ainda não é chegada à minha hora! Que tenho eu contigo?

     - Hum... Agora você virou Jesus, é?

Lorena deu um sorriso sarcástico e disse – eu não sou Jesus, mas também fui 

traída.

A resposta deixou Charles curioso

     - Mas...

     - Não Charles, esse não é o momento.

     - Mas é que...

     - Depois Charles, depois.

Eles conversaram um pouco mais e depois se despediram.

No caminho  Charles  veio  escrutinando  a  memória  para  ver  se  descobria  o 

possível motivo da indignação de Lorena. Nada foi encontrado. Ademais, a frase não saia 

da cabeça, “não sou Jesus, mas também fui traída”.
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CAPÍTULO 48

TRAGÉDIA A VISTA.

Fazia sete meses que Charlote era pura essência.

A vida para Charles começava a ficar cadê vez mais adversa.

Plínio  investia  pesado  em  Leyde  e  não  mais  escondia  suas  intenções  de 

ninguém da igreja.

Charles começava a revoltar-se consigo por não conseguir olvidar Leyde seus 

de pensamentos. Esse vício começava a causar uma dependência lesiva.

Nesse intervalo descobriu, ou pelo menos assumiu, ser portador de um ciúme 

moderadamente louco. Não suportava ver Leyde e Plínio juntos, para ele era extremamente 

antiestético.

O  sentimento  que  agora  o  importunava  era  bem  diferente  daquele  que  o 

importunou antes de declarar-se. O sentimento anterior atrapalhava porque ele passava o 

tempo inteiro pensando em Leyde e construindo seu amor por ela. O sentimento de agora o 

atrapalhava por causar uma dependência viral e não permitir que ele a esquecesse. Odiava-

se por amá-la, pois se amaria se a odiasse.

É claro que o “ódio” de Charles era um ódio demasiado eufêmico. Odiava, na 

pior das hipóteses, com um ódio amoroso e preocupado.

Esse sentimento o atrapalhava em todas as áreas de sua vida. Até mesmo sua 

piedade estava sendo atingida pelo sentimento. O fato de ter reduzido as visitas que fazia a 

ela, e conseqüentemente vê-la menos, fez com que a única finalidade para qual se dirigisse 

à igreja fosse ver sua inconveniente “amada”.

Sobre  certos  estados  emocionais  é  empiricamente  comprovado  que  nossas 

mentes podem criar situações, ainda que fictícias, que nos levem a fantasiar sobre o real e 

mesclá-lo com nossas fantasias. O educado ciúme de Charles proporciono-lhe, certa feita, 

uma experiência dessas.

Estava Charles assentado, como de praxe, no banco da frente. Lorena, Lívia e 

Leyde estavam três bancos atrás. Ele se esforçava ao máximo para não virar e olhar para 

trás, queria dedicar sua atenção e pensamentos ao culto. Sabia que se olhasse para trás sua 
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atenção e pensamentos seriam dominados por Leyde.

Estava num conflito barroco, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, 

entre o culto e Leyde.

Tinha certeza que se olhasse para trás perderia  o rumo das coisas,  ficaria  a 

adorar Leyde, ao invés de Deus.

Infelizmente,  não resistiu.  Sua parte menor virou-se no afã de contemplar  o 

objeto “amado”. Sua alma agora estava satisfeita, a impetuosa tempestade cessou em seu 

ser.  Mas algo  o perturbou nessa visão,  Plínio estava  sentado no banco anterior  ao das 

meninas.

As  fortes  estruturas  psicológicas  de  Charles  transmutaram-se  em  ruínas,  o 

sangue subiu-lhe a face. “Irai-vos e não pequeis”, diz a Bíblia, Charles irou-se.

Enquanto  estava  nesse  estado  descontrolado,  seu  pai  pediu  para  que  igreja 

ficasse  em pé  a  fim  de  que  todos  orassem.  Charles  ficou  em pé,  mas  não  estava  em 

condições  de  orar.  Se  o  tivesse  feito  a  oração  não  teria  passado  do  teto.  Apenas 

acompanhou a oração com os olhos fechados.

Enquanto  estava  de  olhos  fechados  sua  imaginação  viajou  no  universo  da 

suposição e fez um pandemônio em sua cabeça. Pensava que Plínio, aproveitando a oração, 

se aproximaria de Leyde, a puxaria, a levaria para fora da igreja e, lá mesmo, lhe daria um 

beijo. Beijo esse que seria o seu epitáfio de sua imagem na igreja.

O reverendo orava no púlpito e Charles blasfemava no banco.

Quando a oração acabou, Charles abriu seus olhos e se sentou. Tinha medo de 

olhar atrás e não ver Leyde e Plínio no templo. Estava as raias da loucura, a beira de um 

ataque. Revoltado com o comportamento humilhante, criou coragem e olhou. Qual não foi 

sua surpresa, Leyde e Plínio estavam exatamente no mesmo local. Nada tinha acontecido a 

não ser na mente de Charles. Ah Sarcástico dispositivo essa tal de imaginação.

 Quando Charles caiu em si novamente o sermão já estava no final, o que foi 

uma pena, a mensagem que seu pai havia pregado era: “Dizei aos turbados de coração: 

esforçai-vos, não temais; eis que vosso Deus com vingança, com recompensa de Deus, ele  

vira e vos salvará”.

Embora nada tivesse acontecido naquele dia, os laços entre Leyde e Plínio se 

estreitavam cada vez mais.
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CAPÍTULO 49

A BELEZA SAGRADA E O VERMO DO EGOÍSMO.

Na sexta feira Charles foi ao ensaio do coral. O regente havia pedido para ele 

preparar o sermão de introdução ao ensaio daquele dia.

Aproveitando o numero de jovens que cantava no coral,  pregou sobre Tiago 

4:11,  “Irmãos não faleis mal uns dos outros”. Foi a forma que encontrou para dar uma 

indireta aos jovens.

Como não teria nada pra fazer em casa após o ensaio, resolveu fazer uma visita 

à Carolina. A casa ficava atrás do templo.

Quando Charles bateu na porta, quem veio atender foi Vitor, irmão mais novo 

de Carolina. Quando viu Charles, o garoto saltou-lhe aos braços.

      - E aí tampinha! – disse Charles, dando-lhe um beijo no rosto – como você 

esta?

      - To bem. – respondeu ele puerilmente.

Vitor tinha quatro anos de idade, gostava de Charles como um irmão.

      - Sua irmã tá em casa?

      - Tá!

      - Cê chama ela pra mim?

      - Sâmo! – respondeu Vitor, correndo pra dentro.

Um minuto depois Carolina saiu.

Existem mulheres  que não são belas;  existem mulheres  que,  se  fizerem um 

esforço, ficam belas; e existem mulheres que são naturalmente belas. Carolina era desse 

último grupo.
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Quando Charles a viu ficou lisonjeado. Estava descalça, e com um vestido preto 

sem mangas. O vestido estava dois dedos acima do joelho. Charles ficou entorpecido.

     

      - Carol que vestido é esse?

      - Ué! Eu to in casa. Aqui eu não preciso me vestir como se eu fosse pra 

igreja.

  

A  beleza  era  tanta,  que  Charles  ficou  constrangido.  Qualquer  um  ficaria. 

Carolina era a dialética exata entre céu e terra. Na mitologia grega seria a filha de um deus 

e de um mortal. Segundo o Cristianismo era filha de Deus e de dois mortais.

      - Carol, você fica divina nesse vestido.

      - Quer me deixar sem graça, é?

      - A sua beleza é que me deixa sem graça!

Charles puxou-a pela mão e a conduziu até o banco que ficava no jardim da 

igreja.  Os  dois  conversaram  sobre  tudo  o  que  um  bom  casal  cristão  deve  conversar: 

Teologia, filosofia e assuntos banais, porém, saudáveis.

Durante a conversa, Carolina reparou que Charles constantemente olhava para 

suas pernas.

      - Chal, por que você fica olhando pras minhas pernas? – perguntou ela sem 

graça.

      - Ora, porque elas são as pernas mais bonitas que eu já vi na vida! 

O elogio deixou Carolina lisonjeada – obrigada – respondeu ela – seu elogio pra 

mim conta em dobro.

Acredite ou não, ele olhava para as pernas dela sem a menor malícia. Sabia 

apreciar a beleza e desvinculá-la da sensualidade. Coisa rara em nossos dias.

No meio da conversa, o frio começou a aumentar. Charles estava sem casaco, 
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por isso não podia oferecer nada a Carolina. Preocupado com a situação, resolveu ir buscar 

um casaco para ela.

      - Eu vou lá na sua casa buscar um casaco pra você.

      - Não precisa Charles.

      - Não?   

      - Não.

      - E você vai ficar ai morrendo de frio?

      - Me abraça e me aquece, é muito mais fácil.

      

Charles ficou ressabiado com a proposta. Os dois estavam sozinhos, não havia 

ninguém por perto e Carolina estava belíssima naquela noite. Mas ela era tão sua amiga, 

que não teria problema algum. Ela ficou sendo duplamente aquecida: Pela temperatura do 

corpo de Charles e pelo amor que sentia por ele.

Nunca Charles e Carolina haviam estado tão próximos. Varias vezes Charles já 

tinha  a  abraçado,  mas  nunca  em uma  situação  tão  intima.  Com exceção  dos  famosos 

“abraços forçados” que nossos pais, quando crianças, nos obrigam a dar.

Carolina tinha plena consciência de que se quisesse beijá-lo naquele momento o 

faria sem resistência, mas em continência amorosa, evitava constrangê-lo a isso. Todavia, 

creia que se ela quisesse o faria. Afirmo isso, porque nada podia resistir à Carolina, a não 

ser sua própria consciência. 

Era a garota mais desejada da igreja, mas em respeito ao que sentia por Charles, 

dispensava qualquer um que se aproximasse dela. Queria estar sempre pronta para ele.

Eles estavam ali, juntos. Para ela isso era o importante, estarem juntos. A união 

dos lábios era só um desejo carnal, a verdadeira união é sempre metafísica.

Na tória do capitulo dezoito formulada por Charles,  seria um “bonzinho” se 

unindo a outro “bonzinho”.

Coincidentemente, nesse dia, Leyde, Lorena e Ártemis, que vinham sabe Deus 

da onde, passaram em frente à igreja.

Charles e Carolina estavam de costas e por isso não as viram. Elas os viram.
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      - Olha só o casalzinho – disse Ártemis, com ar maquiavélico.

      - Rum! Duvido que aquilo de em alguma coisa – disse Lorena.

Leyde observava tudo em silêncio.

      -  É  impressionante  –  disse  Ártemis  –  com uma  menina  daquela  ali 

interessada, como ele foi gostar logo da Leyde?

      - Tá ficando doida é? – disse Leyde – aquela menina não tem nada demais.

      - Nada demais? Se eu não tivesse pudor, até eu daria em cima dela! – disse 

Ártemis brincando.

      - Aquilo ali não vai dar em nada – afirmou Leyde.

Lorena, conhecendo bem os sentimentos da irmã, resolveu dar uma alfinetada:

      - Leyde, ta parecendo que você esta com ciúme, sabia?

      - Eu? Com ciúme? Há! Há! Esqueceu que eu to “ficando” com o Plínio.

      - Nossa! Que coisa exclusiva – disse Ártemis – só duas pessoas fizeram 

isso.

      - Duas? – perguntou Lorena.

      - Ela, e todas as meninas da quadra – Respondeu Ártemis com um sorriso 

maldoso.  

      - Ah bom – disse Lorena – porque eu sei de nove que já ficaram com ele,  

inclusive pessoas bem próximas.

Ártemis e Lorena trocaram olhares, faziam parte da lista de Plínio.

      - E daí – disse Leyde – o que importa é que eu sou a atual!

      - Não se sabe até quando – Sussurrou Ártemis nos ouvidos de Lorena.

      - Hei! De que vocês estão rindo? – perguntou Leyde.

      - De nada... – respondeu Lorena.

      - Quer saber, vamo embora que eu já to ficando irritada!
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As três seguiram seu caminho. Leyde achou que sua aspereza não era resultante 

de ciúmes, todavia, o verme já estava se desenvolvendo e em breve causaria sua respectiva 

conseqüência.

CAPÍTULO 50

O TRIBUNAL DA INQUISIÇÃO.

Já fazia oito meses que Charlote via o Verbo.

Era quinta-feira, dia da reunião de jovens na igreja. Pela manhã Charles não 

fora à faculdade, porquanto visitara o tumulo da amiga. Melancolia e lembrança causaram-

lhe singela nostalgia.

Estava agora a caminho da igreja a fim de congratular-se na reunião.

A reunião tinha dois períodos: discussão e confraternização. Na discussão eram 

colocados  em pauta  os  projetos  da  mocidade,  em reunião  solene,  mas  não  formal.  Na 

confraternização os jovens comiam e se divertiam. Os rapazes geralmente jogavam bola na 

quadra da igreja. As meninas assistiam e conversavam, mas se tentassem jogar eram logo 

banidas.

Ao chegar à reunião, a primeira coisa que Charles viu foi Plínio e Leyde. Os 

dois não mais escondiam o relacionamento, sentavam-se juntos na igreja, andavam de mãos 

dadas e ostentavam a união.

O  reverendo,  na  condição  de  pastor,  tentou  aconselhá-los  sobre  o 

relacionamento, mas seus conselhos não tiveram muita eficácia.

Ao final  da reunião,  quando Charles  se  preparava para ir  embora,  pois  não 

jogaria bola naquela noite, foi arrastado para o meio de uma rodinha onde conversavam 

Letícia, Arnaldo, Eupidio, Sandra e Janete. Eram a cúpula da facção jovem do VDM na 

igreja.

 Eupidio puxou Charles pelo braço e iniciou o julgamento – caro Charles, nós 

sabemos que você é um jovem de respeito, bem requisitado e estimado por toda igreja. 

Porém, corre pela igreja um boato, que espero eu seja mentira – disse ele, hipocritamente – 
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segundo o qual você teria sido dispensado pela Leyde, isso é verdade?

Charles  estava  “em maus  lençóis”.  Não podia  mentir,  se  o  fizesse  trairia  a 

consciência. Também não podia falar a verdade, se o fizesse trairia a reputação. Era um 

dilema que se instalava. Teria que usar de artifícios para se livrar.

      - Quem é o dispensado – perguntou Charles – quem sai ganhando, ou quem 

sai perdendo?

      - Lógico que é quem sai perdendo – respondeu Eupidio.

      - Nesse caso – disse Charles – ela foi dispensada.

Charles saiu-se bem da primeira. A segunda inquisidora era Letícia:

      - Eu também acho isso Charles, aquele período que você estava com ela era 

só para provar isso, uma pessoa como você jamais andaria com pessoas daquela categoria, 

não é? – perguntou ela cinicamente.

      - Ora, para quem Jesus disse que havia vindo, para os sãos ou para os 

doentes? – perguntou Charles.

     

 Letícia pensou um pouco e respondeu:

      - Para os doentes...

      - Então era minha obrigação cristã estar com ela. Jesus não somente estava 

com aquele tipo de pessoa, também comia, bebia e os visitava em suas casas.

      -  Então  o seu  interesse  era  religioso?  – perguntou Sandra,  a  terceira 

inquisidora.

      

Hum! Essa era difícil, Charles teria que trair a imagem. Já estava decidido a se 

entregar, quando de repente teve uma idéia – é claro que o meu interesse era religioso!

Calma, sei o que você esta pensando, “Charles mentiu, seu interesse não era 

religioso!”.  Porém,  reflita  comigo.  Charles  queria  se  casar  com Leyde,  certo?  Ora,  no 

cristianismo, o casamento é algo sagrado, portanto, religioso. Era nisso que ele pensava 
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quando respondeu. Não o censure, cada um se vira como pode.

A quarta inquisidora a questionar o réu foi Janete, a mais sarcástica de todas:

      -  Tudo bem Charles,  eu concordo com você,  seu interesse era apenas 

religioso,  e para nos provar isso,  você vai  até  lá,  onde o Plínio e a Leyde estão e vai 

cumprimentá-los.

      - Mas é claro que...

Isso Charles não conseguiria, era pedir demais. Ficaria sem graça ao olhar para 

Leyde e teria vontade de socar Plínio.

      - E então Charles – perguntou Janete – você vai ou não?

      - É claro... é claro que eu vou.

Ah! Foi duro, mas ele conseguiu. Quando viu Leyde, uma confusão se instalou 

em sua cabeça, mas já não tinha certeza do que sentia. Ao apertar a mão de Plínio, o fez 

com tanta força que o rapaz gritou, mas pensando ser brincadeira de Charles, ignorou.

Charles então se conduziu novamente ao tribunal.

      - É o que você queria, não é?- perguntou Charles.

      - Muito bem! – respondeu Janete, com um sorriso maquiavélico.

Finalmente  tinha  chegado  a  hora  de  Arnaldo,  o  líder  da  facção.  Ele  tinha 

profunda inveja  de  Charles.  Era  filho  de  um presbítero  que  vivia  dando problemas  ao 

reverendo. Arnaldo procurava, em vão, imitar as atitudes de Charles, mas sua popularidade 

era longe de ser igual á dele. Por isso tentava, a todo custo, difamar a imagem de Charles 

para ver se a sua se elevava. Disse ele – bem Charles! Minha pergunta é simples e objetiva, 

você já quis namorar com a Leyde?

Essa era impossível, não teria como fugir. O jeito era falar a verdade e agüentar 

as  conseqüências.  Já  havia  começado  a  falar  quando,  de  repente,  seu  anjo  da  guarda 

apareceu:
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      - É claro que ele nunca quis namorar a Leyde, vocês acham que ele é louco?

      - Hei! – exclamou Arnaldo – voltem aqui!

Era Carolina, que o puxou pelo braço e o afastou da roda dos escarnecedores.

      - Tá fugindo é? – perguntou Janete.

      - E daí! – respondeu Carolina- e se ele tivesse tido essa intenção? Quem não 

tem pecado atire a primeira pedra!

A sorte de Carolina foi não haver nenhuma pedra por perto, caso contrário teria 

sido apedrejada.

Longe da roda, Carolina repreendeu Charles:

      - O que cê tava fazendo ali? – perguntou ela indignada.

      - Ué! Eles me chamaram...

      - Charles, não se deve andar perto de pessoas como aquelas.

      - Tá bom... fique calma.

      - É aquele tipo de pessoa que destrói a igreja.

      - Eu sei, eu sei. Mas me responda uma coisa, precisava mentir?

      - Como assim mentir?

      - Ora, você disse que eu nunca tinha tido a intenção de...

      - Preferi mentir por você, sabia que você não faria isso.

Charles olhou para Carolina com um olhar de gratidão e lhe deu um beijo no 

rosto – obrigado Carol, você é meu anjo.

Quando ela recebeu o beijo, sussurrou baixinho – quando vai ser na boca?

Charles pensou ter ouvido algo e perguntou:

      - Disse alguma coisa?

      - Eu? – respondeu Carolina – eu não disse nada, são apenas aspirações. 
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Agora faça o favor de ir logo pra casa antes que aqueles malucos venham atrás de você.

      - É o que eu vou fazer. Até mais!

      - Até...

Charles voltou para casa em condicional,  a advogada entrou com pedido de 

hábeas corpus.

Mas cuidado, o VDM e seu tribunal estão em todo lugar. Nas igrejas, por ser 

um ambiente ortodoxo, existem em maior número. Fique atento, nem Jesus escapou deles. 

É só um conselho.

CAPÍTULO 51

OS DIAS NO TÚMULO.

PARTE II: EM VIAS DE VOLAR A SER

A NATUREZA/ A CRÍTICA/ O RACHA/ FIDELIDADE ETERNA/ O 

PRNCÍPIO DO FIM DA DOR/ A SUPRESA/ O PRINCÍPIO DO DESESPERO.

A natureza

Toda grande cidade que se preze possui um zoológico. Brasília não poderia ser 

uma exceção, possui um dos maiores zoológicos da América Latina.

Reflitamos sobre isso. O homem era um ser livre, mas com o passar do tempo a 

sociedade, por meio do pecado, o aprisionou. Ao contemplar os animais em liberdade, o 

homem teve inveja e para aplacar sua ira os aprisionou. Assim nasceram os zoológicos.

A  covardia  nisso  tudo  é  que  nós  nos  aprisionamos,  os  animais  foram 

aprisionados.

Agora, entendamos o porquê dessa vingança, ou melhor, carência.

Quando  nós  éramos  os  bons  selvagens,  nossos  principais  amigos  eram  os 

animais. No gênesis está registrado que Adão convivia em paz com os animais. Homem e 
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natureza  eram um par  perfeito.  Todavia,  quando Eva,  ah  bendita  Eva!  Comeu  o  fruto 

proibido, e nem me pergunte se esse fruto era no sentido literal ou figurado, um processo 

caótico iniciou-se na humanidade. A decadência humana foi instaurada naquele instante. 

Uma pena muito maior que o suor do trabalho e as dores do parto estava por vir sobre o 

homem. Essa pena era a sociedade. A sociedade foi o pior castigo de Deus ao homem, pois 

com ela vieram todos os outros males.

Após  o  Éden  nos  tornamos  o  mau  selvagem.  Os  animais,  que  dantes  eram 

nossos amigos, passaram a ser escravos utilizados por nós na realização do nosso trabalho. 

Porém, apesar do desprezo com o qual passamos a tratar os animais, o elo que nos unia no 

princípio jamais foi totalmente quebrado e por isso insistimos em arrastá-los conosco para a 

civilização, muito embora seu clamor seja: “Por favor, nos deixem em paz! Não é porque a 

vida de vocês é ruim que vocês têm o direito de acabar com nossa”.

Nunca passou por sua cabeça o porquê das pessoas criarem animais em suas 

casas? Cães, gatos, cavalos, aves e etc... Tudo isso é fruto de nossa essência que insiste em 

nos transportar de volta as nossas origens. É por isso que as crianças têm mais afinidade 

com os animais que os adultos, estão mais perto de nossa verdadeira origem do que nós 

adultos, viciados pela civilização.

Nas cidades esse é o papel do zoológico: Nos aproximar mais daquilo que nos 

éramos.

E saiba, a nostalgia de nossas almas vai muito além da fauna, a flora também 

nos faz uma falta vital.

Ainda no pensamento mosaico, está relatado que quando Deus criou o homem, 

o colocou em um jardim. Quando Eva comeu o fruto proibido, um dos castigos de Deus foi 

a expulsão do éden. Essa foi nossa grande condenação. Passamos a nos “desenvolver” e nos 

afastamos de nossas origens.

Casas, prédios, aviões, telefones, computador, carros, pontes, enfim, toda essa 

parafernália moderna são frutos de nossa frustração e enclausuramento nas cidades. E se 

formos honestos haveremos de perceber que todas essas coisas conspiram contra nós.

Por exemplo: a questão da moradia. Enfrentamos em nossas cidades um caos 

provocado pela falta dela. Milhares pagam aluguel, outros moram em lugares aglomerados, 

outros ainda nem moradia possuem. Tudo isso é fruto de nossa tão exaltada civilização. No 
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estado de natureza uma arvorezinha, uma caverna ou até mesmo um descampado, serviam 

de estadia para nós. Nós éramos nômades felizes e não sabíamos.

Outro exemplo do caos civilizatório são os transportes. Nos vangloriamos de 

termos adquiridos formas evoluídas de nos locomover, mas esquecemos que essas “formas 

evoluídas” são um dos fatores que mais matam em nosso tempo. Lugares há em que o 

trânsito mate mais que algumas guerras declaradas. O carro que conduz rapidamente é o 

mesmo que atropela sumariamente. O avião que voa nas alturas é o mesmo que cai ou joga 

bombas sobre a população. O navio que corta as águas é o mesmo que afunda e polui o 

mar. No estado de natureza não andávamos grandes distanciais, nem ao menos existia essa 

necessidade.  No  pouco  que  andávamos  já  víamos  o  bastante  para  apreciamos  e  nos 

sentirmos realizados com o que tínhamos.

Há ainda uma questão que deve ser levada em consideração em nossa funesta 

civilização, é a mais trágica de todas, a comunicação.

Hoje, não interessa onde eu esteja, existem mil maneiras de me comunicar com 

alguém. Primeiro telefono, se não der certo, tento o celular, se não der certo, passo um fax, 

e  se  ainda  assim  não  conseguir,  envio  um  e-mail,  esse  nunca  falha.  Os  namorados 

conversam pelo telefone de suas casas, o patrão passa um fax para o empregado, os amigos 

trocam e-mails, tudo isso através da “modernidade”. Ora, o que não percebemos nisso tudo 

é que esse processo apenas nos separa cada vez mais. O contato físico, que sempre fez parte 

das relações humanas, fica cada vez mais raro. É por isso que hoje somos os selvagens que 

somos:  não nos  reconhecemos  mais.  No estado de natureza  não  nos  comunicávamos  a 

distancia, reconhecíamos a necessidade do calor humano em nossas relações. O homem não 

precisava mandar flores à mulher, ambos viviam em meio á elas. O homem não escrevia 

poemas exaltando uma natureza na qual não vivia1. Não se telefonavam, se reuniam. Por 

melhores que sejam os meios de comunicação, se não houver a interação nossos problemas 

jamais se resolveram.

 Bem, caso você seja pragmático é bem provável que escolha a civilização. 

Caso seja romântico, não.

Então  você  pode  perguntar,  “Ah  Ser  da  caverna,  por  que  você  odeia  a 

civilização?”. Ora, não tenho ingenuidade a ponto de acreditar que seria possível voltarmos 

a ser os bons selagens. O máximo que podemos fazer é reconhecer que não o somos mais. 
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Entretanto, quero que você entenda que a civilização não é nossa evolução, é apenas uma 

funesta  conseqüência  de nosso  passado pecador.  Inicialmente  não  era  isso o que  Deus 

queria para nós.

Mas deixemos de lado a filosofia e voltemos a Charles. Que se cuide a natureza.

Era um domingo à tarde e já fazia nove meses que Charlote estava em Sião.

Charles se dirigia ao zoológico juntamente com todos os jovens da igreja. O 

motivo da ida ao zôo era comemorar o dia da reforma protestante, data comemorada todos 

os anos pelos departamentos da igreja. A forma que a mocidade comemorava era indo ao 

zôo.

Estavam em um comboio  formado  por  seis  carros.  Plínio,  com espírito  de 

emulação, provocava todos para prática de atividades não muito lícitas ao trânsito. Uma 

hora colava na traseira de um, dava luz alta para outro e às vezes ultrapassava e freava na 

frente, ligando o pisca-alerta.

No carro com Plínio estavam Leyde ao seu lado, e no banco de trás iam Lorena, 

Ártemis e Lívia.

Quando Leyde viu o carro de Charles fez um pedido:

      - Vai lá e implica com ele?

      - E pra que? – perguntou Lorena.

      - Só pra ver a reação dele – respondeu Leyde.

      - É mesmo – disse Ártemis instigando – vai lá só pra ver no que dá!

      

Levado pela emoção, Plínio resolveu atender o pedido das meninas.

Lívia  era  uma defensora ferrenha de Charles.  Ela  torcera  muito  para  que o 

relacionamento de Charles e Leyde tivesse dado certo. Para provocar Plínio, Lívia disse – 

se  você  for  correr  vai  levar  um  “coro”,  ele  te  ganha  de  olhos  fechados.  Essa  frase 

humilhante revoltou-o – então vamo ver se é assim mesmo!

Charles vinha tranqüilamente na frente do comboio. No carro com ele estavam 

Carolina ao seu lado, e no banco de trás estavam Pedro, Robson e Janete.

De repente Plínio ultrapassou Charles de uma vez. Percebendo que as intenções 
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de  Plínio  eram nada  ortodoxas,  Charles  preferiu  ignorar.  Para  aumentar  a  provocação, 

Plínio reduziu a velocidade na frente de Charles e ligou o pisca-alerta, Charles ignorou. 

Quando  Plínio  viu  que  Charles  não  iria  responder  as  provocações,  tomou  uma atitude 

drástica: emparelhou os carros, abriu o vidro e perguntou – isso aí anda ou não anda? – 

Charles ignorou. Leyde viu que se não interviesse nada aconteceria. Para provocar Charles, 

perguntou-lhe ironicamente – tá com  medinho  é? – quando ouviu as palavras de Leyde, 

Charles se indignou – quem ela pensa que é? – revoltado, decidiu que iria “arrastar” Plínio. 

Era uma boa hora para mostrar a Leyde o fracassado que Plínio era.

      - No próximo sinal agente sai – disse Charles encarando Plínio.

      - Combinado – respondeu ele.

Na  mesma  hora  em  que  ouviram  o  acordo,  Carolina  e  Janete  ficaram 

desesperadas.

      - Charles! Você quer matar agente? – perguntou Carolina.

      - Que isso! Minha filha, eu me garanto – respondeu Charles.

Janete apertou o cinto e começou – pai nosso que estás no céu...

Charles não entendia o porquê do desespero.

      - Calma gente é só uma corridinha, pra que essa agonia?

      - Eu não quero morrer! – disse Janete, ameaçando abrir a porta do carro e 

pular.

      - Se você fizer isso – alertou Pedro – ai sim você vai morrer.

      - Chal, vai nessa que você tem nosso apoio, né não Pedrão? – disse Robson 

incentivando a corrida.

      - É isso ai! – respondeu Pedro – deixa essas medrosas pra lá.

No outro carro a situação era diferente.

135



      - Ta indo só pra levar um “coro” – disse Lívia. 

      - Lívia, por que você vive defendendo o Charles? – perguntou Ártemis.

      - Porque ele sim é um rapaz legal – respondeu ela dando um tapa na cabeça 

de Plínio.

      - Aí! Sua pentelha, pois agora você vai ver o rapaz legal levando um “coro” 

– disse Plínio indignado.

      - É bom que você não perca! – advertiu Leyde.

Lorena permanecia calada.

Finalmente  eles  avistaram  um  semáforo  vermelho.  Plínio  parou  o  carro  e 

Charles alinhou. Os outros carros do grupo vinham à distância, conseqüentemente Charles 

não escandalizaria ninguém.

Esta pratica é proibida por lei, mas é estimulada pelas indústrias, que fabricam 

carros cada vez mais potentes.

Um sedã de luxo, rodas aro dezesseis, motor 2.0 e 16 válvulas, esse era o carro 

de Charles. O carro era um presente que seu pai havia li dado.

 Um conversível esportivo, rodas aro dezoito, motor 4.1 e 20 válvulas, esse era 

o  carro  em que  Plínio  estava.  O carro  era  de  seu  pai.  Ainda  que  contra  sua  vontade, 

emprestava o carro a ele devido sua insistência.

Ainda no semáforo, Plínio roncava arrogantemente o motor. Charles respondia, 

mas seu motor era notoriamente mais fraco.

      - Chal! – gritou Carolina.

      - Que foi? – perguntou Charles assustado.

      - Eu tenho que te falar uma coisa!

      - E tem que ser agora? Preciso me concentrar!

      - É Chal, tem que ser agora – retrucou Carolina – porque talvez eu não 

tenha outra chance.

      - Hum! Deixa de drama. Fala o que é!

Carolina iria se declarar:
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      - Charles eu te...eu te...

      - Eu te o que? Fala guria.

      - Eu te...

      - Aí! Carolina, fala!

      - Eu te acho doido por ter decidido fazer esse “pega”, mas eu to torcendo 

por você.

Dizendo isso lhe deu um beijo no rosto e apertou o cinto. No fundo pensava 

consigo mesma, “por que eu não falei te amo? Era tão fácil!”.

Plínio fazia questão de ostentar o motor. Charles manteve a rotação baixa para 

tentar uma largada repentina.

      - Vai levar um “coro” – gritou Plínio.

      - Nem que o meu freio de mão estivesse puxado! – respondeu Charles.

O “pega” e a fidelidade. 

O sinal abriu. Na largada o carro de Plínio “cantou” excessivamente os pneus, 

por isso ficou pra trás. Charles, que manteve a rotação baixa, não teve o mesmo problema e 

disparou.

      - Vai Chal é isso ai! – gritou Carolina.

      - Pisa fundo mano! – incentivava Pedro.

      - E a Janete? – perguntou Charles.

      - Desmaiou – respondeu Robson.

No carro de Plínio era diferente.

      - Não acredito! Você disse que seu carro era mais potente – reclamou 

Leyde, dando um murro no ombro de Plínio.
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      - Eu falei que ele ia perder – disse Lívia.

      - Calma, calma – explicava ele – eu vacilei na saída, mas  vamo ver se 

aquele carro é potente mesmo.

Plínio reduziu a marcha e o carro chegou a 4000 RPM2.

Charles olhou pelo retrovisor e viu que Plínio se aproximava. Para não ficar 

atrás, reduziu a marcha e o carro chegou a 5.500 RPM.

Os dois estavam lado a lado quando, ao longe, avistaram uma curva. Era uma 

curva aberta com uma pequena declinação no fim.

      - Chal, olha a curva – alertou Carolina.

      - Calma, da pra ir tranqüilo – respondeu ele.

No carro de Plínio.

      - Pisa! Pisa! Pisa! – gritava Leyde.

      - Quer morrer é? – perguntou Ártemis.

Os dois entraram juntos na curva. O carro de Plínio fez a curva sem problemas. 

O de Charles também, mas no finalzinho “cantou pneu”.

Ao ouvir o pneu “cantar”, Pedro perguntou assustado:

      - O que foi isso?

      - Nada demais. – respondeu Charles.

Após a curva, os dois entraram numa reta. Velocidade e emoção que diversão! 

O carro de Plínio começava a “abrir”. Charles notou e então reduziu novamente. O giro 

alcançou 6.500 RPM, o carro passava dos 140 Km/h.

      - Chal, acho que agente ta um pouco rápido, não acha? – perguntou Pedro, 

amedrontado – você já provou que é melhor, pode reduzir agora.
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      - É. Agente não precisa ir tão rápido – complementou Robson.

      - Que nada – disse Carolina ironicamente – não queriam correr? Agora 

agüentem.

Plínio estava na frente, em retas seu carro tinha melhor desempenho. O volante 

do carro de Charles tremia o tempo todo. 

Eles então avistaram outra curva. Era uma curva média. Nem muito aberta, nem 

muito fechada.

      -  Charles,  pra  essa curva você vai  frear,  não vai?  – perguntou Pedro, 

disfarçando o desespero.

      - Deixa de ser medroso – disse Charles, dirigindo apenas com uma mão. – o 

carro faz essa curva tranqüilamente sem que eu tenha que frear.

      - Chal, to com você e não abro – disse Carolina tapando os olhos com as 

mãos.

No caro de Plínio.

      - Acelera, não freia! – dizia Leyde, alertando Plínio.

      - Mas o carro não agüenta! – retrucava ele.

      - Agüenta sim!

      - Eu não quero morrer! – gritou Ártemis.

      - Eu vou frear! – gritou Plínio.

E realmente freou. Sua velocidade caiu para menos de 150 Km/h. Charles o 

ultrapassou e entrou na curva do jeito que veio. A traseira começou a sair.

      - Freia! Freia em nome de Jesus! – gritou Pedro desesperado.

      - Se eu frear agente capota – advertiu Charles.

      - Eu vou morrer – disse Robson chorando – i don’t want to die3!

      - Chal eu to com você e não abro. – disse Carolina com a voz trêmula.
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O carro começava a se aproximar do meio fio.

      - Vai bater! Vai bater! Pare essa me*** de carro!  – gritou Pedro.

      - Calma, calma – dizia Charles.

      - O Robson desmaio! – gritou Pedro.

      - Que bom – respondeu Carolina – é um grito a menos.

 O carro já estava a um fio, notem o trocadilho, do meio-fio, quando a curva 

acabou.

      - Graça a Deus! Deus é pai! – disse Pedro aliviado.

      - Eu falei que dava pra fazer – disse Charles.

No carro de Plínio.

      - Seu medroso! – disse Leyde.

      - Covarde! – gritou Lívia.

      - Que bom – disse Ártemis.

Lorena permanecia em silêncio.

      - Agora você vai ter que acelerar – lembrou Leyde – estão na frente.

      - Eu não sou cego! – respondeu Plínio – vamos ver se ele agüenta essa!

Plínio reduziu a marcha e o giro atingiu 7.500 RPM.

Os dois estavam na reta final.  Charles estava um pouco à frente.  Avistaram 

então o último obstáculo antes do zoológico, o chamado grande balão.

O grande balão era formado por três faixas.  Só existia  a entrada,  não havia 

intercessões. Era um balão que poderia ser feito no máximo a 80 Km/h.

Ainda na reta o carro de Plínio começou a “abrir”. Os carros já passavam dos 
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210 Km/h. Era uma boa reta, mas estava acabando.

      - Dessa vez você não freia! – disse Leyde.

      -  Tá maluca? – perguntou Plínio – não viu o que estava escrito na placa, 

“velocidade permitida 60 Km/h”.

      - É, mas você não pode deixar ele passar! – respondeu ela.

      - Dessa vez eu garanto.

No carro de Charles.

      - Charles, dessa vez você vai frear, não vai seu miserável? – perguntou 

Pedro querendo enforcar Charles, mas sendo impedido por Carolina.

      - É claro que vou.

Quando chegaram perto do balão começaram a reduzir  a velocidade.  Plínio, 

com medo, começou a reduzir antes de Charles e caiu para 80 Km/h. Charles sabia que se 

não fizesse o mesmo o carro não agüentaria. Contudo, antes de reduzir alcançou Plínio.

Os dois entraram juntos no balão. A primeira parte fizeram lado a lado, mas 

como a carro de Plínio era mais seguro, na segunda parte começou a distanciar. Quando 

Charles percebeu isso fez uma loucura.

      - Vou acelerar.

      - Você tá ficando doido é? – disse Pedro as raias da insanidade – acelerar 

numa curva?

      - Pode deixar que eu garanto.

Pedro perdeu o controle e começou a gritar desesperado – vou morrer! Vou 

morrer! Deus me perdoa por todos os pecados! Eu sei que eu não fui um bom cristão, mas 

eu não quero ver satanás! me ajuda, por favor! me leva pro céu, eu prometo nunca mais ver 

revista pornográfica!
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Quando Plínio notou que Charles estava passando, resolveu acelerar também – 

isso!  Isso!-  gritava  Leyde  com euforia.  –  Acelera!  Vai  matar  a  gente  –  gritava  Lívia 

revoltada.

Ártemis estava chorando, Lorena permanecia passiva.

Os dois carros estavam no limite, mas o de Plínio começava a abrir novamente. 

Charles resolveu acelerar novamente, apesar do carro já estar “saído de traseira”.

      - Charles! Pelo amor de Deus – gritava Pedro esperneando – para, se não 

agente vai ver Moisés mais cedo, ou pior, Hitler. 

      - Se eu reduzir agente não roda – disse Charles tentando acalmar Pedro.

      - Eu acho que eu...

Carolina olhou pra trás e viu que Pedro havia desmaiado.

O carro de Charles começava a ultrapassar o de Plínio. Dessa vez Plínio não 

quis mais arriscar.

      - Leyde eu vou frear.

      - Não vai não. Se o dele agüenta o seu também agüenta – respondeu ela em 

tom ameaçador.

      - O carro tá no limite, eu to fora!

Aproveitando que seu caro possuía sistema ABS4, Plínio freou e ficou pra trás. 

Charles não podia fazer o mesmo, seu carro não possuía o mesmo sistema.Se freasse, no 

mínimo o carro rodaria.

      - Charles, nós vamus rodar, não vamos? – perguntou Carolina temerosa.

      - Não se eu reduzir – disse Charles com a voz tremula.

      - Será que vai dar certo? – perguntou Carolina apertando o banco com as 

unhas.

      - Carol, isso só Deus sabe.
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      -  Charles – disse Carolina,  com lagrimas nos olhos – aconteça o que 

acontecer, estou com você até o fim, na derrota, no céu, ou mesmo no inferno, serei sempre 

sua sombra.

 O carro já havia passado dos limites. Estava a menos de um palmo do meio-fio. 

Charles reduziu a marcha e o giro chegou a 8.500 RPM, a velocidade passava dos 110 

Km/h. O pneu traseiro chegou a tocar na guia, porém, era o fim do balão. A traseira se 

alinhou e o susto passou.

      - Conseguimos! – gritou Carolina.

      - É, nós conseguimos – respondeu Charles.

Charles olhou no retrovisor e viu Plínio bem distante, não tinha mais como ser 

alcançado. Estavam no estacionamento do zoológico.

Pra comemorar, Charles deu um cavalo-de-pau. Plínio veio logo atrás e também 

deu um, mas por muito pouco não “catou a guia”.

Quando desceram do carro, Carolina correu ao encontro de Charles, lhe deu um 

abraço e começou a gritar – É campeão! É campeão!

Quando Plínio e Leyde desceram do carro, Leyde olhou para Carolina com um 

olhar de colérica inveja.

      - Você disse que ganharia – disse ela, dando um tapa no ombro de Plínio.

      - Ai! Que culpa eu tenho se ele dirige bem?

Lívia desceu do carro e veio cumprimentar Charles – Eu disse a eles que você 

venceria. Ártemis desceu do carro com a mão na boca – acho que vou vomitar!

Lorena saiu do carro com um ar frio. Ao passar por Charles disse:

      - Preciso falar com você depois.

      - Tudo bem – respondeu ele.
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Carolina  e  Charles  trocaram  um olhar  achando  enigmáticas  as  palavras  de 

Lorena.

 Plínio veio cumprimentar Charles:

      - Reconheço que meu carro era mais potente, mas do que vale potência sem 

experiência? Parabéns.

      - Você também correu bem.

Subitamente Lívia perguntou – e esses três aqui atrás? – Charles olhou e viu 

três “múmias” jogadas no banco de trás.

      - Hei! – disse ele balançando Pedro – pode acordar, já chegamos!

      - Ham? O que? Onde eu to? – dizia Pedro desnorteado.

      - Acorda o Robson e a Janete – pediu Charles.

Quando Robson saiu do carro, uma surpresa.

      - Robson! Você urinou nas calças! – disse Ártemis sorrindo.

      - Eita! É mesmo – respondeu ele sem graça.

      - Desse tamanho e ainda faz isso. – ironizou Carolina.

      - É culpa desse maluco! – disse ele apontando na direção de Charles.

Pouco tempo depois chegou o resto do comboio.

      - Por que vocês sumiram? – perguntou Paulo.

      - Nós só adiantamos um pouquinho – respondeu Plínio.

Todos  os  que  estavam  nos  dois  carros,  juram  segredo  a  respeito  do  que 

acontecera, ninguém iria ficar sabendo de nada.

Reunido todo o grupo, e acalmado os ânimos, estavam prontos para entrar no 

éden artificial.
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O princípio do fim da dor.

Devido ao grande numero de jovens, Paulo achou que seria melhor se eles se 

dividissem em grupos para poder ir ver os animais. Dividiram-se em três grupos. Paulo 

pediu para que todos estivessem de volta na hora do almoço e que se encontrassem em 

frente a um lago que existia dentro do zoológico.

Charles e os que vieram com ele, juntamente com Plínio e os que haviam vindo 

com ele, formaram um dos grupos.

Visitaram todos os animais, aves, répteis e mamíferos. Resolveram deixar os 

chimpanzés por ultimo. Nesse dia os macacos estavam agitados.

      - Olha que filhotinho lindo! – observou Lívia.

      - Que bicho feio! – disse Ártemis.

De repente Pedro começou a gritar – tem um aqui fora! Tem um aqui fora! – 

todos correram atônitos para ver.

      - Cadê? Cadê? – perguntava Plínio, curioso para observar o bicho.

      - Ele tá bem na minha frente e tá perguntando “cadê?” – respondeu Pedro 

sorrindo abertamente.

      - E agora ele vai te dar um “bico” – retrucou Plínio.

Charles, que olhava fixamente para os animais, após breve meditação disse – é 

incrível imaginar que temos um ancestral em comum, não é?

Todos pararam e olharam para Charles. Os olhos se ascenderam em ira. Dava 

pra sentir que queriam dizer algo como, “Seu herege!”. Percebendo que o clima esquentara, 

resolveu desfazer brincadeira:

      - Calma gente! era só brincadeira.

      - Ah bom! – disse Janete, soltando a pedra no chão.
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      - Charles, não fala isso nem brincando! – repreendeu Plínio.

      - Por favor Charles – disse Lívia – Não destrua os ensinamentos que nós 

recebemos da tia Laura na escola dominical. Não se lembra? “Deus criou Adão. Depois, 

com a costela de Adão, fez Eva”.

Enquanto repreendiam Charles,  Leyde lembrou ao grupo que já era hora do 

almoço, precisavam voltar.

Charles reuniu o grupo e se foram. No caminho formaram-se casais. Janete deu 

a mão a Robson, Ártemis deu a mão a Pedro, Lívia deu o braço a Lorena, Leyde deu o 

braço a Plínio, e, finalmente, Carolina deu a mão a Charles, isso quebrou encanto, ainda 

que Charles não o tenha percebido no momento.

Quando Leyde viu esse último casal, sentiu algo estranho no peito, semelhante 

ao que sentira no dia em que os vira sentados na igreja, conversando no jardim.

O pequeno  bando  ia  seguido  seu  caminho  ao  lago.  Carolina  conhecia  bem 

Charles, sabia que algo a mais existia na frase que havia dito a respeitos dos chimpanzés.

      - Charles, você realmente acredita naquilo você disse?

      - Disse o que? – perguntou, disfarçando.

      - Sobre os macacos.

      - Não me lembro o que foi – respondeu ele para provocá-la.

Carolina se irritou e disse – não seja tonto Chal, quero saber se você acredita 

que temos um descendente em comum?

Charles,  percebendo  que  a  pergunta  era  séria  e  que  ela  realmente  estava 

interessada, resolveu responder – olha Carol, eu não acredito, mas se algum dia provassem, 

com provas irrefutáveis, essa teoria, eu não teria o menor problema em aceitá-la.

Carolina ficou confusa e perguntou:

      - Mas chal, e Deus? E a Bíblia? Onde ficam?

      - Calma, acredito em Deus, acredito na Bíblia e acredito na Igreja.

      - Então? Se algum dia provassem a teoria, onde essas coisas entrariam?
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      - É o que eu te disse. A teoria ainda é uma furada, não existem provas 

concretas,  por isso não acredito.  Mas mesmo que ela fosse comprovada,  não anularia  a 

Bíblia e muito menos Deus.

      - Ora, se homem veio do macaco onde entrariam a Bíblia ou Deus? – 

perguntou Carolina, com ar cético.

      - Note bem, o que a Bíblia faz é nos mostrar a forma transcendental do 

poder de Deus, independentemente de como tenha se manifestado esse poder. Quando a 

Bíblia fala que Deus criou o homem, “do pó”, independe se esse “pó” é no sentido literal ou 

no sentido figurado, pois o que fica evidente é o poder de Deus, decisivo na criação do 

homem. 

      - Como assim?

      - Ora, mesmo que o homem tivesse vindo de um primata inferior, seria 

impossível que esse primata se transformasse em homem sem a intervenção Divina! Nós 

somos  complexos  demais  para  sermos  filhos  do  acaso.  Por  mais  que  o  homem queira 

excluir Deus do universo, sua sombra sempre se porá sobre a humanidade, de maneira que 

o homem jamais se sentirá tranqüilo longe Dele. E quando o homem tenta formular uma 

teoria que exclua Deus por completo, ele mesmo não consegue aceitá-la, ou no mínimo, 

viver com ela.

     

      - É interessante o que você disse, me convenceu como sempre. Por isso eu 

quero que o mundo saiba que nós viemos do maca...

      - Cê tá ficando doida? – disse Charles tapando a boca de Carolina – eu não 

disse que acreditava! O que eu disse é que pouco importa a origem do homem, se do pó, 

das estrelas, ou do macaco, o que importa é que ela é, indubitavelmente, Divina.

      - Hum... então explica né!

Quando chegaram ao lago, os outros grupos já estavam esperando.

      - Nós já íamos começar a comer – disse Paulo – vocês demoraram demais.

      - Ah, que isso! – disse Lívia com uma coxa de galinha na mão – foi só um 
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pouquinho!

      - Não seria melhor esperar a oração? – perguntou Carolina, tomando a coxa 

da mão de Lívia.

      - Hei! me devolve, é minha! – disse Lívia segurando-a.

Paulo ficou assustado com a selvageria – daqui a pouco vão enjaular vocês.

Depois de reunir todo o grupo, Paulo orou pela comida. Após a oração todos 

avançaram sobre a comida.

O almoço... bem... o almoço foi feito pelas jovens. Sabe aquele arroz “unidos 

venceremos”, aquele churrasco que ao invés de ser “boi na brasa”, é “o boi é uma brasa”, 

então, era desse tipo. A salada... até a alma fazia careta.

As moças faziam com boa intenção, só a intenção era boa. Na verdade, o que as 

moças queriam era mostrar seus dotes culinários aos rapazes na esperança de arrumarem 

futuros casamentos.

O pior de tudo é que elas sempre fazem aquelas perguntas cruéis, “tá  bom?”, 

“Você  tá gostando?”,  e a pior de todas, “Quer mais?”.  Os rapazes  respondiam de bom 

grado, “Tá ótima!”, “Melhor que a da minha mãe!”, “Com certeza você já pode se casar!”, 

contudo, no fundo já sabe o que eles achavam, não é?

Eles  se  congratulavam.  As  meninas  serviam  aos  meninos  como  devotadas 

futuras esposas.

Meia hora depois do almoço, o bando descansava deitado na grama. Homem e 

natureza, perfeita união.

Aos poucos foram despertando. Paulo disse que a tarde seria livre para fazerem 

o que quisessem. Alguns, suicidas, resolveram ir jogar bola. Outros preferiram fazer nova 

visita aos animais. Outros preferiram continuar dormindo.

Porém, um grupo resolveu fazer algo muito comum nesse tipo de passeio. Jogo 

miserável!

Maldito jogo
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      - Vamos brincar de verdade ou conseqüência5? – propôs Laura.

      - Nem pensar! – respondeu Charles.

      - E por que? – perguntou ela – tem medo da verdade?

      - É claro que não! só acho que é um jogo ridículo.

Leyde percebeu a hesitação de Charles e resolveu implicar.

      - Não Charles, nós vamos brincar sim! Quero ver quem é que tem medo da 

verdade! – disse ela de maneira desafiadora.

      - Ele não é obrigado a brincar! – respondeu Carolina defendendo Charles.

      - E você? – perguntou Leyde á Carolina – tá com medo também?

      - Eu? – respondeu Carolina – medo? há! há! se tem alguém aqui que deveria 

ter medo da verdade, esse alguém é você.

      

Leyde, indignada com a resposta, levantou-se, pôs a mão na cintura e disse – 

você quer que eu te arrebente, é?

Laura, percebendo que o clima estava esquentado, aproveitou a oportunidade e 

propôs:

      - Por que vocês não decidem isso no jogo?

      - Por mim tudo bem – respondeu Carolina.

      - Por mim também – completou Leyde.

      - E você Charles? – perguntou Laura – não vai?

      - Eu já disse que esse jogo é perca de tempo – respondeu ele.

      - Tá com medo? – perguntou Leyde.

Charles ficou indignado com a petulância de Leyde – o jogo é bobo, mas eu 

vou participar.

Aproveitando que estavam por perto, Laura chamou Lucas, Robson, Ártemis, 

Diego e Flávia para participarem. Aceitarem sem nem discutir.

Notando a ausência do namorado, Leyde perguntou a Lívia sobre ele:
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      - Lívia você viu o Plínio?

      - Foi na lanchonete – respondeu Lívia maliciosamente.

      - E a Lorena? – perguntou Leyde.

      - Foi na lanchonete – respondeu Lívia, com mais malícia ainda.

Leyde  achou  estranha  a  coincidência,  mas  resolveu  deixar  pra  lá.  Laura 

resolveu iniciar o jogo.

      - Muito bem, vamos fazer a roda, eu serei a mediadora.

      - Hei! por que você? – perguntou Charles inconformado. 

      - Por que sim – respondeu ela – agora vamo logo.

      - Mas...

      - Sem “mas” Charles! Agora vamus logo fazer essa roda.

A roda se organizou e a seqüência foi, no sentido do relógio, a seguinte: Laura, 

Lucas, Leyde, Diego, Ártemis, Flávia, Carolina, Charles e Robson.

Laura pegou a garrafa, iria dar o primeiro giro quando Charles a interrompeu:

      - Espera! – gritou ele.

      - Que foi? – perguntou ela.

      - Só uma coisa! – disse ele em tom puritano.

      - E o que é? – perguntou Laura com cara de tédio.

      - Nada de conseqüência!

A condição de Charles gerou indignação geral entre os participantes.

      - Que isso Charles? Ta parecendo membro do VDM – disse Lucas.

      - Charles, não seja tão puritano! – resmungou Robson.

      - A conseqüência é a melhor parte – disse Ártemis – eu não to nem aí pra 

verdade!
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Charles tentou justificar:

      -  Gente!  Nós  somos  protestantes  calvinistas  –  disse  ele  com  ar  de 

reprovação.

      - É por isso mesmo que nós podemos brincar – respondeu Leyde – nossa 

salvação já tá garantida.

      - Pois é aí que você se engana...

Carolina percebeu o aperto em que Charles estava e saiu em sua defesa – gente, 

o Charles esta certo. Se o pastor estivesse aqui aposto que ninguém faria isso, faria?

Todos ficaram em silêncio, menos Ártemis, que disse – eu faria, ele não é o 

meu pastor!

Carolina então restringiu mais ainda – e se Jesus estivesse?

Ártemis parou um pouco, pensou e respondeu – bem, nesse caso eu não faria. 

Carolina respondeu, enfaticamente – saiba que ele esta! Ártemis ficou em silêncio depois 

da resposta.

Laura  preferiu  aderir  à  causa  de  Charles  –  tudo  bem,  agente  vai  sem 

conseqüência. Apesar do descontentamento geral, todos concordaram.

Findada a  discussão,  Laura  girou a garrafa.  A garrafa  girou,  girou,  girou,  e 

parou. A primeira pergunta era de Flávia para Lucas.

      - Querido Lucas – iniciou Flavia – é verdade que você acha a Carolina a 

garota mais bonita que você já viu na vida?

      - Ham! – exclamou Lucas sem graça. – esse tipo de pergunta não vale! É 

algo muito pessoal.

      - É claro que vale – redargüiu Flávia – exijo minha resposta!

Vendo que ia perder a causa, Lucas recorreu para a instância superior:

      - Charles, esse tipo de pergunta vale?
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      - É claro que vale. Não queria brincar? Agora agüente as conseqüências.

Lucas, ainda que extremamente sem jeito, respondeu:

      - É, eu acho a mais bela. Aliás, tenho certeza.

      - Hum... To sabendo hein – ironizou Robson.

      - Não tem nada a ver – respondeu Lucas, escondendo o rosto.

      - Tá bom! – interrompeu Laura – vamus pra segunda rodada.

Lá ia  a  segunda rodada.  A garrafa  girou,  girou,  girou e  parou.  Robson iria 

perguntar para Leyde:

      - Querida irmã Leyde – iniciou Robson ironicamente – todos sabemos que 

você  ficou  um  “tempinho”  fora  da  igreja.  Sabemos  também  que  é  normal,  nessas 

circunstâncias, “aprontarmos um pouquinho”. Mas o que eu quero saber é qual o tamanho 

da sua lista passional?

      - Como assim? 

      - Ora, você sabe.

      - Sabe o que? – perguntou ela ameaçando Robson com o olhar.

      - Ah Leyde! não seja burra! – disse Robson cinicamente – o que eu quero 

saber é com quantos garotos você já ficou?

      - Eu sei que é isso seu idiota! – gritou Leyde descontrolada – mas isso eu 

me nego a responder!

      - E por que? – perguntou Robson fingindo inocência.

      - Porque eu não to afim – respondeu ela com ódio nos olhos.

Charles observava a cena com um olhar de reprovação. Vendo que Leyde não 

falaria, Laura resolveu dar seguimento ao processo. O comportamento de Leyde, contudo, 

já foi uma resposta.

Lá íamos para terceira  rodada.  A garrafa  girou, girou,  girou e parou.  Diego 

perguntaria para Ártemis.
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      -  Ártemis, você acha o Robson bonito? – Robson, que tinha duvidas sobre 

sua estética, resolveu intervir na pergunta.

      -  Opa! Eu não.  O que  qui eu tenho a ver com isso? – perguntou ele 

inconformado – se não tem pergunta, não faiz.

      - Tá com medo da verdade? – perguntou Diego.

      - Não, não é isso – respondeu Robson sem jeito – o problema é que eu não 

quero constranger a Ártemis com uma pergunta tão óbvia, afinal, todos sabemos que eu sou 

lindo.

      - Pois vamos deixar que ela responda – disse Laura.

Ártemis olhou bem para Robson. Por dentro ela pensava, “tá difícil viu!”, mas 

com dó do garoto respondeu – é, até que é bonitinho.

A resposta deixou Robson em estado de êxtase.

Laura começava a ficar impaciente.  Já estava na terceira rodada e até então 

nada de seus planos funcionarem. Quando havia proposto a brincadeira, tinha em mente 

dois planos: o primeiro era fazer algumas perguntas particulares a Charles. O segundo era o 

de  desmoralizar  Leyde  na  frente  dele.  Para  levar  à  cabo  seu  segundo  plano,  tinha 

combinado com Robson e Lucas que, se algum deles tivessem a oportunidade de perguntar 

a Leyde, fariam apenas perguntas mal intencionadas a fim de que a imagem de Leyde fosse 

denegrida.

Vamos para a quarta rodada! – disse ela com agoniada. A garrafa girou, girou, 

girou e parou. Finalmente o que queria, iria perguntar para Charles – Charles, eu vou ser 

bem direta, existiu alguma época em que você namoraria a Leyde?

Charles ficou atônito. Entretanto, sabia que todos conheciam a verdade. Para 

felicidade geral do povo, que gosta de se divertir com tragédias alheias, resolveu responder. 

Antes de responder, fitou os olhos em Leyde.

      - Houve uma época em que meu espírito era dela.

      - E por que? por que? – perguntou Laura sedenta.

      - Uma pergunta por vez – ironizou Charles, sorumbaticamente.
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Todos  na  roda,  apesar  de  já  saberem,  ficaram  impressionados  com  a 

honestidade  e  pureza  da  fala  de  Charles.  Leyde,  ao  perceber  que  Charles  já  não 

demonstrava entusiasmo ao falar dela, ficou preocupada.

Laura, que ficara extremamente curiosa para saber o porquê, tentou trapacear na 

quinta rodada, mas Charles a repreendeu.

      - Pode rodar isso de novo, você trapaceou!

      - Mentira Charles foi o destino – disse ela se justificando.

      - O destino não para garrafas com o joelho!

Vendo  que  os  membros  da  roda  se  viravam  contra  ela,  resolveu  rodar 

novamente.  A garrafa  girou,  girou,  girou  e  parou.  Ártemis  iria  perguntar  á  Carolina  – 

Carolina você ama o Charles? - Carolina sentiu um frio pelo corpo, mas disfarçou.

      -  É claro que eu o amo, nós somos irmãos em cristo – respondeu ela 

evasivamente.

      - Não, não é esse tipo de amor é o...

      - Uma pergunta por vez – disse Carolina ignorando.

      - Não, mas...

      - Mas nada! Perdeu a chance.

      - Ah assim não vale! – disse Ártemis emburrada.

A subjetividade de Carolina despertou a curiosidade de Laura, que novamente 

tentou trapacear.

      - Hei! Essa também não valeu – disse Carolina – a garrafa só deu meia 

volta.

      - Foi o destino! – disse Laura cinicamente.

Laura iria  perguntar  para Carolina.  Charles,  percebendo a trapaça  de Laura, 

impediu que ela perguntasse e ainda por cima lhe tomou a garrafa.
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      - Me da essa garrafa aqui!

      - Não dou, é minha – respondeu Laura, resistindo à Charles.

      

      Vendo que ela não largaria a garrafa, puxou com mais força.

      - Me da logo isso aqui!

      - Ái! – gritou ela, levando o dedo à boca e fazendo voz de choro – você me 

machucou.

Charles ficou com remorso e pediu desculpas.

      - Me perdoa Laurinha foi sem querer – disse ele, beijando os dedinhos dela.

      - Então você me devolve a garrafa? – perguntou ela manhosamente.

      - Ah! Espertinha, se fazendo de vitima né? pode esquecer, eu vou girar.

Charles girou a garrafa. A garrafa girou, girou, girou e parou. Laura perguntaria 

para Leyde.

      - Há!ha! “Dona” Leyde, agora é minha vez – disse Laura com uma voz 

sinistra.

      - Pode perguntar – disse Leyde fingindo indiferença.

      - Querida Leyde, me diga, você namoraria o Charles?

Sem hesitar Leyde respondeu:

      - É claro que eu namoraria... se não fossem alguns defeitos.

      - Defeitos? Que defeitos? – perguntou Charles transtornado.

      - Desculpe Charles, não e sua vez de perguntar – respondeu Leyde, fingindo 

ignorá-lo.

      - Mas você tá falando de mim.
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      - E daí? – perguntou ela de maneira desafiadora.

Laura se irritou com a discussão e disse – deixe isso pra lá e gira logo Charles!

Charles, revoltado, girou a garrafa. A garrafa girou, girou, girou, girou, girou, 

girou, girou, girou mais um pouquinho, e parou. Ártemis perguntaria para Leyde:

      - Ley, qual é o tipo de garoto que você gosta?

      - Hum... deixa eu ver...

Charles ouvia atentamente.

      - Bem, gosto de um cara engraçado e que me faça rir. 

      - Então por que não namora um palhaço? – perguntou Charles, sublevado.

      - Charles, se controla – disse Carolina, segurando-o pelo braço.

Eles então foram para sexta, e mal sabiam eles, última rodada. A garrafa girou, 

girou, girou, girou, girou, girou, girou, girou, girou, girou, girou, deu mais uma giradinha e 

parou. Lucas iria perguntar a Carolina.

      -  Carol,  o  que você acha de “ficar”?  – perguntou ele,  com um olhar 

malicioso.

      -  Eu acho essa uma prática  deplorável,  que deveria  ser  extirpada  dos 

costumes cristãos!

      - Tem todo o meu apoio – disse Charles, encarando Leyde.

      - E daí? Quem te perguntou alguma coisa! – respondeu Leyde se levantando 

do lugar.

Charles também se levantou e disse:

      - Tá ofendida é?

      - Eu não, mas, como você sabe que “ficar” é ruim se você nunca “ficou”?
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      - Ora, é preciso tomar veneno pra saber que ela mata?

      - Com certeza alguém teve de tomar pra que os outros ficassem sabendo que 

matava – respondeu Leyde, segurando-o pelo braço.

Laura, percebendo que os dois se aproximavam excessivamente um do outro, 

disse – gente, o negocio já tá ficando pessoal.

Cala  a  boca!  Que  o  assunto  não  é  contigu!  –  respondeu  Leyde  –  e  ela 

prosseguiu:

      - Você fica dando uma de santinho, mas no fundo eu sei bem como você é!

      - Eu pelo menos tenho fama de santinho, pior é você que nem isso tem!

      - Ah é? E qual e minha fama? – perguntou Leyde, aproximando seu rosto ao 

de Charles, quase encostando seus lábios aos dele.

Charles olhou bem para os olhos de Leyde. Todos esperavam que agora ele 

falasse umas boas verdades a ela. O apoiariam e, juntamente com ele, a difamariam até que 

ela se sentisse o pior dos vermes. Charles estava confuso, o que sentia por Leyde não era 

mais como antes. Ao invés de paixão aterradora,  agora o que sentia era pantismo6.  Ele 

abaixou a cabeça, deu um beijo no rosto dela e disse – em respeito ao que senti por você, 

me calarei.

Leyde ficou estupefata. Todos na roda estavam impressionados. Era o tipo de 

frase que resumia aquilo que outros, em páginas e páginas, jamais diriam.

      - Gente, eu to fora – disse Charles saindo da roda.

      - Eu te acompanho Chal, já tava ficando chato – disse Carolina, levantando-

se e dando a mão a ele.

Aos poucos a roda foi se desfazendo. O clima da brincadeira acabou. Quando a 

roda já estava desfeita, Lucas e Robson chamaram Charles pra conversar – viu só Chal, a 

Leyde não era  mulher  pra você.  Deus te  protegeu.  Logo em seguida,  Robson também 

deixou seu recado – além do mais, aquela ali já tá com uns mil quilômetros rodados. Seria 
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injustiça ela pegar um “zerinho” como você.

Os dois foram conversando com Charles e lhe explicando como ele tinha se 

dado bem, naquilo que aparentemente tinha se dado mal. É claro que para fazê-lo tinham 

que difamar um pouco a imagem de Leyde. Charles parecia não ficar tão triste como teria 

ficado outrora.

Machado de Assis, certa vez, disse:

“A dor que se dissimula é a que dói mais7”.

Permita-me acrescentar, oh prezado Machado, se a dor que se dissimula é a que 

dói mais, a que se banaliza é a que dói menos. Essa era a experiência pela qual Charles 

estava passando. Ao ver o objeto que lhe causava dor sendo banalizado, conseqüentemente 

banalizava-se a própria dor. Parecia que o sentimento ia ficando cadê vez mais fraco, até 

que Charles refletiu consigo, “não estou mais apaixonado, é isso!”.

      - Realmente! Não estou mais viciado – disse ele, parando subitamente.

      - Ham? – perguntou Lucas confuso.

      - Você não entende? – perguntou Charles – a dependência acabou, não 

estou mais intoxicado!

      - Charles, drogas matam – disse Robson.

      

Charles  deu  um abraço  caloroso  nos  dois  e  saiu  cantando.  Eles  ficaram se 

olhando como quem diz, “ficou doido”.

Esqueçam – disse Charles – vocês não vão entender.  Vamus jogar bola que é 

melhor.

Os três saíram felizes da vida. Charles porque constatara que sua paixão tinha 

acabado. Robson e Lucas por terem ajudado o amigo a ficar feliz.

Bem, tenho certeza que esse foi, e com certeza terá sido o maior capítulo da 

narrativa. Ainda assim, não poderia terminá-lo sem registrar um último fato importante que 

aconteceu naquela tarde.

A confissão
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Depois do futebol,  os meninos voltaram para o local onde o resto do grupo 

estava reunido. As moças, ao verem os rapazes voltando cansados, logo se prontificaram, 

“quer  um copo de água?”,  “senta  aqui  na sombra!”.  Ah mulheres!  Em tudo visando o 

matrimônio.

Quando viu Charles, Lorena se apressou em chamá-lo:

      - Charles, posso falar com você agora?

      - É claro.

Lorena o puxou pelo braço e o colocou a sombra de uma árvore que ficava um 

pouco afastada do grupo. Sentaram-se e Charles iniciou:

      - Bem, pode falar Lorena.

      - Você desconfia o que seja? – perguntou Lorena com um sorriso sério.

      - Ué, não tenho Idéia. – respondeu Charles após pensar um pouco.

      - Tem certeza? – perguntou ela fixando seus olhos nos dele.

      - Tenho, eu garanto! – respondeu ele com sinceridade.

      - Tudo bem, então eu vou te contar uma historinha...

      - Vá em frente.

      - Suponhamos – iniciou ela – que L tivesse se apaixonado por C, mas que 

funestamente, C tivesse se apaixonado por L2, irmã de L, o que você me diria?

      -  Que esse é um alfabeto romântico!  – respondeu Charles em tom de 

deboche.

      - Charles, eu estou falando serio! – disse ela segurando o riso.

      - Me desculpa – respondeu Charles – mas é que eu não faço a menor idéia 

do que seja.

      - Ah Charles! Que inocência. Vou te dar uma dica, as letras são nomes de 

pessoas da igreja.

Charles pôs-se a meditar. Depois de certo tempo respondeu:
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      - Há! há! Eu sempre soube que a Laura gostava do Carlos, mas...

      - Que Laura o que! – interrompeu Lorena – Charles, eu sou o L, você é o C, 

e a Leyde é L2.

Charles ficou pasmo.

 

      - No pode ser – disse ele com desapontamento.

      - Mas é – respondeu Lorena fixando nele os olhos.

Após breve reflexão,  o desapontamento abateu a alma de Charles.  Agora as 

coisas faziam sentido. O interesse de Lorena pela história de suas paixões, a revolta no dia 

que não veio o lado de Charles no ônibus, e a frase “não sou Jesus, mas também fui traída”. 

Ele jamais suspeitara dessa paixão. Ao pensar na dor que deve ter causado em Lorena doía-

lhe o espírito.

      - Lorena me desculpe, eu não quis jamais te magoar.

      - Esqueça Charles, minhas lágrimas já me confortaram.

      - Lorena me desculpe, não foi minha intenção...

      - Deixa pra lá. Eu sei que não foi sua culpa se apaixonar por minha irmã, 

mas responda uma coisa, o que levou você a se apaixonar por ela?

      - Ora, isso é algo que nem eu sei bem – respondeu ele de forma subjetiva.

      - Mas como uma pessoa como você foi gostar logo dela?

      - Às vezes Deus gosta de se divertir com nossa lógica – respondeu ele com 

um ar de ateu.

      - Você falando isso? – perguntou Lorena com incredulidade.

      - É brincadeira!

Lorena balançou a cabeça e sorriu. Seu sorriso encantou Charles:

      - Lorena você tem um belo sorriso, sabia?
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      - Obrigada – respondeu ela, diplomaticamente, disfarçando o entusiasmo 

provocado pelo elogio.

Os  dois  começaram  a  conversar.  O  jeito  dócil  de  Lorena  o  cativou.  Em 

decorrência  disso  a  conversa  ficava  mais  aberta.  Agora  que  Lorena  não  estava  mais 

apaixonada,  Charles podia ver quem realmente  era  ela.  Aos poucos Lorena foi  ficando 

surpresa com o modo que Charles tratava certos assuntos. Era bem diferente da maneira 

que tratavam outros garotos de seu ciclo de amizade.

      - Eu tinha outra impressão de você Charles – disse Lorena segurando-lhe as 

mãos.

      - E qual era?

      - A de um fariseu que se julgava melhor que todo mundo. Um rapaz metido 

a intelectual e que só falava besteira. Um perfeito egocêntrico com crises de Narciso.

Charles ficou boquiaberto com a descrição.

      -  Existe  alguma  coisa  que  você  tenha  esquecido?  –  perguntou  ele, 

ironizando comicamente.

      - Não precisa ficar assim, agora eu sei que isso não é verdade.

A conversa continuou e eles não viram o tempo passar.  Quando já estavam 

quase  voltando,  Charles  resolveu  fazer  uma ultima  pergunta  –  Lena,  por  que  a  Leyde 

escolheu o Plínio? Não que eu tenha nada contra ele, mas o Plínio?

Lorena olhou pra Charles, abaixou a cabeça e disse:

      - Charles, eu já te considero um amigo, por isso vou te falar a verdade. Quer 

a verdade?

      - É dura?

      - É a verdade.

      -  Pode  dizer.  Prefiro  uma  verdade  que  machuque  à  uma  mentira 
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acalentadora.

      - Tem certeza?

      - Tenho.

Lorena passou a mão no cabelo de Charles, aproximou seu rosto ao dele, deu-

lhe um beijo no nariz e disse:

      - Você é certinho demais.

      - Como assim?

      -  É o seu jeito  – disse Lorena tentando ser eufêmica  – você é muito 

visionário, tem muito pudor. Você se priva excessivamente das coisas “boas”, sempre vê as 

coisas da forma mais pura. Você não possui a malícia necessária! E ainda por cima é muito 

romântico.

      - Ora, isso não é bom?

      - Às vezes não Charles. Entre o ser e o dever ser existe um abismo que 

somente  pode ser transposto pela  força de espíritos  grandiosos.  Infelizmente,  a  maioria 

absoluta dos homens não tem essa capacidade e acabam prejudicando quem a possui.

      - Caramba... que bonito isso que você disse.

      - Li na figurinha de um chiclete que comprei. No momento que li essa frase, 

me lembrei de você, por isso a decorei.

      -  Ora,  ser  assim não seria  uma vantagem pra mim? –  perguntou ele 

inconformado.

      - Teoricamente sim – respondeu Lorena – você é bom, mas leva a vida 

muito a sério. Em alguns momentos é bom ver a vida com um pouco de leviandade. Pensar 

demais da dor de cabeça.

      - Ma o que isso tem a ver com a escolha da sua irmã?

      - Tudo a ver!

      - Como?

      - O Plínio é sua antítese. Age depois reflete. Vê as coisas do jeito que são. É 

um malandro de primeira, filho da boêmia. Tem certa malícia, e o mais importante, sabe 

falar o que uma mulher gosta de ouvir.
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Charles ficou indignado.

      - Quer dizer que as mulheres gostam de vagabundo, e de ficar ouvindo 

besteiras e parvoíces!

      - Não que sejam besteiras, nem parv..., parcivu... Ah, esse último negócio ai 

que você falou. O que a mulher quer não é um homem intelectual que fique refletindo sobre 

seus problemas, e sim, um que seja realista e os enfrente com ela. É claro que o romantismo 

é necessário, mas às vezes ele meleca demais as coisas. Seja realista, o reino dos céus não 

está na esquina!

      - Você quer dizer que sua irmã me trocou, eu, um cara com futuro garantido 

e que estava apaixonado de verdade, só porque eu não sou um pouco pior? 

      - É basicamente isso.

      - Não acredito – disse ele, deitando e costas na grama desolado.

      -  Se você fosse um pouco pior – completou Lorena – você seria bem 

melhor. Se você fosse um pouco mais realista, um pouco mais malandro, menos solicito e 

mais ostensivo, seria perfeito.

Charles permanecia no chão, arrasado.

      - E todas vocês pensam assim?

      - Existem raríssimas exceções.

      - Quer dizer que romantismo, ser sério ou ter humor refinado, idealismo, 

tudo fora de moda?

      - Tudinho.

      -  O que o mundo espera é uma realista,  bruto,  insensível,  malandro e 

esperto? 

      - Pode apostar. Espero que você não tenha ficado chateado comigo, quero 

ser sua amiga,  portanto,  te disse  a verdade.  Espero que apesar de tudo,  nossa amizade 

aumente. Você não ficou chateado, ficou?

      - Imagina.
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      - Então vamos embora, já esta na hora de voltarmos. Me de sua mão que eu 

te levanto – disse Lorena, ficando em pé.

Charles lhe deu a mão e eles seguiram o caminho. Charles e Lorena voltavam 

calmamente quando de repente ele parou e gritou – Por que eu sou assim? – todo zoológico 

ouviu. As aves que estavam nas árvores voaram, o pipoqueiro derrubou o saco que tinha na 

mão, o macaco entrou na casinha, o ciclista caiu e uma nuvem tapou o sol.

Lorena, preocupada, parou juntamente e perguntou:

  

      - O que foi Charles?

      - Nada. Foi apenas uma queda existencial – respondeu calmamente.

Finalmente chegaram ao local em que o grupo estava reunido. O grupo cantou 

castelo forte8, Paulo fez uma oração de despedida e todos seguiram para os carros a fim de 

retornarem as suas casas.

Os carros novamente estavam cheios e de volta a estrada. Dessa vez sem pega. 

Todos estavam cansados demais para emoções.

Algumas diferenças existiam entre a ida e a vinda.

Leyde voltou preocupada com a possibilidade de estar desenvolvendo uma forte 

paixão por Charles. Para ela valeu a frase:

“Todos que lançarem mão da espada, à espada morrerão9”.

Lorena voltou feliz. Tinha desabafado e aberto o coração para Charles. Havia 

constatado que suas impressões eram apenas impressões. E o mais importante, conseguiu 

um novo amigo. Para ela valeu a frase:

“Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça10”.

Charles voltava em uma tricotomia de espírito. Estava feliz por ter constado que 

não mais gostava de Leyde. Estava triste por ter descoberto que magoara Lorena e a fizera 
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sofrer. E estava revoltado por ver que seu modo de ver a vida era realmente antiquado e 

“quadrado”. Feliz, triste e revoltado, esse era o Charles da volta.

Estava decidido a mudar seu modo de vida custasse o que custasse. Para ele 

valeu a frase: Se minha essência me exclui, excluirei o que sou.

CAPÍTULO 52

IGNORÂNCIA DE SI MESMO

Charles  ficou  um bom tempo  pensando  na  conversa  com Lorena.  Já  havia 

passado duas semanas e ainda estava refletindo sobre o diálogo. Não conseguia entender 

porque era ruim ser ele mesmo. E como é duro sofrer por ser quem se é. Quando sofremos 

por sermos quem não somos temos ao menos a aceitação por parte  de terceiros,  muito 

embora não tenhamos a própria.

Antes mesmo da conversa com Lorena, por diversas vezes, ele mesmo já havia 

questionado seu modo de conduta para com a vida. Notava que realmente era diferente dos 

outros, e que isso muitas vezes lhe prejudicava.

Na escola era um dos únicos a ficar com nota baixa em exames complexos, 

simplesmente por se negar a colar como a maioria fazia. Muitas vezes foi ridicularizado por 

defender o sexo somente após o casamento, por acreditar na Bíblia, por não xingar, e coisas 

do gênero.

Assim como o salmista10,  às vezes seu pé chegava a vacilar  ao ver o modo 

descompromissado e  desregrado com o qual  os  ímpios,  e  até  mesmo alguns  na igreja, 

viviam.

Percebia que a educação que seu pai e sua mãe haviam lhe dado, o distanciara 

bastante da “realidade”.

Havia  decidido  mudar.  Mas  não  queria  uma mudança  qualquer,  queria  que 

fosse uma mudança radical. Não sairia da igreja, essa já lhe era intrínseca, mas no tocante a 

outras questões iria radicalizar seu pensamento.

Não que fosse mudar ao ponto de se tornar um mau elemento, um amoral, ou 
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ainda um rebelde. Simplesmente iria alterar sua visão filosófica. Iria ser o mesmo Charles, 

todavia, com uma nova visão de mundo.

Para positivar suas idéias, formulou um código que resumia seu novo modo de 

pensar e ver o mundo.

Muito  embora  repudiasse  a  dialética,  o  código  de  Charles  era  uma  síntese 

composta de oito itens, formulados após seu período de reflexão.

Achei interessante reproduzir aqui os artigos que Charles elaborara, para que 

você possa ter uma idéia.

1-  Romantismo  e  idealismo  são  belos.  Mas  são 

frutos de um período pueril da humanidade que não voltará 

mais. Por isso o Realismo e o pragmatismo devem nortear 

nossa conduta. 

2- Todas as pessoas querem aproveitar-se de você. 

Por isso esteja alerta.

3- A vida é para aqueles que conseguem viver da 

maneira  mais  torpe  possível.  Infelizmente,  por  causa  do 

desprezo a nossa razão, a lei do mais forte é o que prevalece 

no  mundo.  Vida  longa  ao  capitalismo  e  morte  a 

solidariedade.

4- Nosso ascetismo jamais deve chegar ao ponto de 

ser  prejudicial  a  nós  mesmos,  se  isso  ocorrer,  ocorre 

masoquismo,  e  isso  é  desnecessário  por  ser  contrario  a 

nossa natureza.

5-  O  amor  é  uma  utopia  necessária  a  nossa 

existência.

6- Jamais entenderemos o porquê de certas coisas, 

apenas as aceitaremos. Morte a razão, viva aos instintos, o 

homem é um animal.

7- O casamento é sagrado, imaculado, intocado, e 

por  isso  alienado.  Corajosos  são  os  que  aceitam  esse 
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desafio.

8- Ser e dever ser são dimensões incomunicáveis.

Percebe-se que Charles tentou uma mudança radical. Não pense que a filosofia 

foi sua maior influência, foi na teologia que encontrou maior base para as idéias.

Por mais que doesse, tinha que se adaptar as necessidades que a vida imperava. 

Por mais que tivesse acostumado a ser ele mesmo, teria que se acostumar a ser o necessário. 

A mudança era uma questão de tempo e logo estaria acostumado. Às vezes chegava a achar 

ridículo o que estava fazendo, mas iria tentar assim mesmo. Todos os anos de educação 

jogados no lixo. Desprezo por sua essência.

Quem via até pensava que se tratava de alguém que fora reprimido por anos, e 

que agora extravasaria, recuperando o tempo perdido. 

Seria bom se Charles conhece-se o sábio ditado oriental:

“O habito não faz o monge1”.

CAPÍULO 53

CAIR EM SI E O DESESPERO

As coisas para Leyde também não estavam sendo fáceis.  A suspeita  de que 

estava gostando de Charles estava se transformando em certeza.

“Não pode ser!  Eu? Gostando dele?”.  Estava num sério conflito,  “Ele é tão 

chato,  tão puritano,  tão piegas,  tão simpático,  tão romântico,  tão lindo!”.  Caindo em si 

dizia, “Ah meu Deus! Não pode ser, eu gosto dele e gosto de verdade”.

O  desespero  invadia  sua  consciência,  “Como  pude  trocá-lo  pelo  Plínio?  O 

Plínio só me deu status, ele me daria amor”.

Leyde mal sabia o que lhe esperava. O namoro com Plínio estava em plena 

decadência, não demoraria muito e seria apenas um passado de amargas lembranças.
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Toda mulher é assim, dispensa um homem tendo a certeza que se arrependera 

quando ele não quisê-la mais, isso todo mundo sabe. É bem verdade que a maioria delas 

quer os homens atrás de si, apenas para ostentá-los como troféus ganhos por sua beleza e 

simpatia.  Contudo,  existem  algumas  que,  não  fosse  a  poligamia  contraria  à  natureza 

feminina, dariam atenção a todos os homens que as admirasse.

Bem distante da situação de Leyde encontrava-se Lorena. Desde o dia em que 

desabafara  sua  paixão  por  Charles,  no  zoológico,  era  outra  pessoa.  Mesmo  sem  ter 

arranjado um namorado estava feliz por ter arranjado um amigo, o que, excluída a parte 

física do relacionamento, é muito melhor que um namorado. Ter um amigo, na maioria das 

vezes, é muito mais seguro que ter um amante (strictu sensu). A amizade é uma relação 

autônoma. O amor é complexo.

Lorena  conversava constantemente  com Charles  e  passava  boa parte  de seu 

tempo com ele, o relacionamento dos dois se estreitava cada vez mais. Ela agora o conhecia 

da mesma forma que Jó conheceu a Deus no capítulo quarenta e dois de seu livro.

Lamentou  o  fato  de  sua  tentativa  de  namorar  Charles  ter  sido  malograda, 

porém, agora lamentava muito mais o fato da irmã não ter atentado para chance que perdeu.

Lorena  amava  sua  irmã  e,  apesar  dos  pesares,  preferia  que  Leyde  tivesse 

namorado Charles. Estava arrependida do que havia feito tentando separar Charles e Leyde. 

Sabia que a irmã era desajustada e iria precisar de alguém que a amasse e a ajudasse de 

verdade. Tinha a certeza de que Charles o faria bem esse papel. Além do mais, seria bom 

ter Charles como cunhado.

Lorena, profundamente arrependida, pôs-se a pensar numa forma de reparar o 

erro  que  o  destino  havia  cometido.  Iria  unir  Charles  e  Leyde de qualquer  jeito.  Tinha 

certeza que não seria fácil, em suas conversas Charles dava mostras evidentes de que já não 

tinha o mínimo interesse por Leyde.

Mas pensava, a paixão, se tiver sido verdadeira, é fácil de se despertar. Basta 

jogar álcool na fagueira para que ela se reascenda. O único problema da paixão é esse, 

sempre precisamos estar jogando álcool para que queime. Diferentemente do amor, que é 

em sua essência o próprio fogo. 

Era isso, Charles seria seu cunhado e ponto final. O destino que fosse “pro raio 

que o parta”, não era fatalista, acreditava ser possível nadar contra a correnteza. Oh ilusão 
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humana!

CAPÍTULO 54

UM NOVO DEVER SER, PORÉM, CONFLITOS COM O SER

Charles  havia  começado a  colocar  sua nova doutrina em prática.  Batizara  a 

doutrina com o nome de “O querer sobre o ser”.

No começo, situações cômicas aconteceram e quase fizeram Charles desistir de 

sua utopia sem nem ao menos havê-la começado.

Uma  dessas  situações  ocorreu  quando  voltava,  certo  dia,  da  faculdade  no 

ônibus.

O coletivo estava lotado. Charles estava sentado em um dos bancos de trás do 

ônibus. Numa das paradas, entrou no ônibus, pela porta de trás, um senhor de idade. O 

homem  tinha  boa  aparência  e  estava  bem  vestido.  O  ancião  visualizou,  visualizou,  e 

percebeu  que  não  teria  lugar  para  se  sentar.  Ele  então  se  aproximou  do local  em que 

Charles estava e ficou em pé frente a ele.

O ônibus retomou seu percurso. O senhor lançava olhares sobre Charles como 

que  querendo  dizer,  “acho  que  eu  quero  seu  lugar”.  Charles  ignorava.  Em  sua  velha 

filosofia,  há  muito  já  teria  se  levantado  e  cedido  seu  lugar  ao  idoso.  Nem ao  menos 

precisaria ser idoso, bastava ser uma mulher,  ainda que jovem, e ele saia do lugar sem 

pestanejar. Porém, agora queria colocar em prática sua nova filosofia.

 O idoso, vendo que um simples olhar não iria adiantar,  resolveu forçar um 

pouco mais e simulou um esbarrão em Charles.

      - Ai meu filho! Me desculpe foi sem querer.

      - Não foi nada – respondeu Charles friamente.

O Homem aproveitou  para  forçar  conversa.  –  meu filho  você  sabia  que  os 

idosos têm menor resistência física?
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Charles fitou-o com olhos de quem pergunta, “o que eu tenho a ver com isso?”, 

e respondeu:

      - Eu não sabia.

      - Pois é – enfatizou o ancião – fique sabendo que é verdade.

      - Obrigado pela informação – respondeu Charles, com um sorriso cínico.

O senhor,  percebendo a indiferença de Charles,  resolveu “forçar” um pouco 

mais.

      - Esse seu lugar deve estar bom,  né? – perguntou ele, fazendo cara de 

carente.

      - Não é dos melhores – respondeu Charles – mas é melhor do que ir em pé.

      - Eu também acho – respondeu o senhor com empolgação – concordo 

plenamente!

      - Que bom! estamos de acordo – respondeu Charles fingindo satisfação.

O caduco, sentindo o cinismo de Charles, apelou:

      - Meu filho, será que eu poderia sentar no seu lugar?

      - Ora, e por que eu deixaria?

      - Por quê? Que absurdo! Porque eu sou mais velho que você! esse não é um 

bom motivo?

      - Bom pra você ter vivido mais que eu – respondeu Charles apertando a 

mão do ancião.

      - Rapaz, saiba que respeitar os mais velhos é sinal de educação!

Essas palavras roeram o espírito de Charles. O respeito aos mais velhos sempre 

foi um dogma sagrado transmitido por seus pais. Desde a infância, o cumpria naturalmente. 

Dessa vez teria que resistir.
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      - Hei! em nenhum momento eu desrespeitei o senhor! – disse Charles, 

levantando a voz.

      - O simples fato de não me ceder o lugar é um grande desrespeito.

      - Ué! eu cheguei primeiro, o lugar é meu.

      - Você sair ou não? – perguntou o homem em tom ameaçador.

      - Não!

O velhinho lançou um olhar pilantra sobre Charles e resolveu lançar seu último 

trunfo, a coação moral.

   

       - Ah! Quem me dera que alguém cedesse o lugar pro velhinho – disse ele, 

fingindo uma voz cansada – ele tá tão cansadinho.

       - Não seja patético! – disse Charles pedindo ao senhor que detivesse o 

escândalo.

Ao ver a insensibilidade de Charles, uma mulher, grávida, resolveu ceder seu 

lugar ao velhinho – sente aqui meu senhor, eu lhe dou meu lugar.

O velhinho,  vendo a solicitude da mulher  lhe agradeceu,  porém lhe disse – 

minha  filha,  muito  obrigado,  mas  eu  não  poderia  cometer  esse  sacrilégio,  se  você  se 

levantar seriam dois que estariam ficando em pé por causa de um.

O tumulto começou a chamar a atenção de todos no ônibus. Aproveitando a 

platéia, o idoso começou seu discurso – Minha gente - iniciou ele sofisticamente – estamos 

perdendo o respeito pelo idoso nesse país! Nossa geração está ficando perversa. A ética está 

sendo substituída pela estética nos relacionamentos humanos. Eu entrei nesse coletivo a 

cerca de dez minutos, dez minutos eu disse, e desde então tenho tentado convencer esse 

mancebo – disse isso apontando pra Charles – a me ceder seu lugar, mas minhas tentativas 

têm sido em vão. Eu, que venho cansado de meu trabalho, não tenho nem ao menos o 

direito de me sentar. Minhas cãs de nada me servem! Onde andam os bons costumes em 

nosso país? Onde estão nossos heróis? Onde estão nossos jovens altruístas?

Todo ônibus se virou contra Charles - Isso é um absurdo! – gritou um, lá da 

frente. Que falta de respeito! – gritou outra, no meio. Seu egoísta! – disse a mulher grávida, 
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que estava perto de Charles. Vamos sacrificá-lo ao nosso Deus! – gritou um barbudo, que 

estava perto do cobrador.

Charles notando que o “tempo estava se fechando”, começou a formular sua 

defesa. Estava difícil, contudo, tinha observado dois detalhes que lhe ajudariam a formular 

sua tese:

Primeiro: O velhinho tinha boa aparência e parecia ter um bom emprego. Devia 

andar de ônibus por “pão duragem”.

Segundo: A maioria absoluta presente no ônibus era formada por jovens.

Assentado mesmo, Charles pediu a palavra pra se defender – calma gente! antes 

que vocês me fuzilem, deixem que eu me defenda. cala boca! – gritou o barbudo perto do 

cobrador – ponham fogo nele!

Calma,  calma  –  interrompeu  uma jovem burocrata  –  deixe  ele  se  defender 

primeiro! Depois batemos nele.

Ele iniciou seu discurso.

      - Será que vocês não percebem? Olhem bem para aparência desse ancião. 

Ele não precisaria  estar  andando de ônibus, aposto que ele tem um carro e só anda de 

ônibus para economizar. E verdade ou não? – perguntou ele encarando o velhinho.

      - O que isso tem haver? – perguntou o ancião, buscando o apoio do público.

      - Responda!

      - É verdade, mas... é porque a gasolina  tá  cara – respondeu o velhinho, 

limpando o suor com um pano.

      - Tudo bem, tudo bem, eu acho isso muita pão duragem, entretanto, ainda é 

tolerável. Agora me diga uma coisa, o senhor trabalha, não trabalha?

      - Trabalho – respondeu o velhinho, achando estranha a pergunta.

      - Pois bem – disse Charles – e onde é?

      - Ora, numa empresa – respondeu o ancião, fechando o botão do paletó.

      - E o que o senhor faz lá? 

      - Sou auxiliar administrativo.
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      - Quantos anos o senhor tem?

      - Isso aqui e uma entrevista, é? – perguntou o senhor, irritado.

      - Responda!

      - 63, por que?

      - Hum... então o senhor é aposentado, não é?

      - Sou – respondeu o velhinho, desconfiado.

      - E ainda assim trabalha?

      - E o que isso tem...

      - Estão vendo senhores passageiros. Este senhor é aposentado! Poderia estar 

em casa descansando, pois o governo lhe paga todo mês um salário, e aposto que no caso 

dele não é baixo, para que ele fique em casa descansando. Mas por causa da sua ganância 

por dinheiro, prefere continuar trabalhando. Na verdade ele explora a previdência!

O ônibus se virou contra o velhinho – é mesmo, você tem razão! – gritou um lá 

da frente.

Até que ocê ta certu – disse outro no meio.

Charles seguiu o discurso – e o pior não é isso, o emprego que este senhor está 

ocupando era pra ser nosso, juventude desempregada. Entretanto, devido à sua ganância por 

dinheiro,  pessoas  como essa  ficam atrofiando  o  mercado  e  causando  o  desemprego.  E 

depois, entram no ônibus achando que têm o direito de roubar nossos assentos, como se não 

bastasse roubarem o emprego!

A multidão agora concordava com Charles. É isso mesmo! – disse o jovem que 

estava ao lado de Charles. Concordo plenamente! – disse o cobrador. Cortem a garganta 

dele! – gritou o barbudo perto do cobrador.

O velhinho tentou retomar a palavra – mas no meu tempo...

Não teve jeito, a multidão não o deixava falar. Nem todos, mas a maioria estava 

com Charles.

O ancião abaixou a cabeça e ficou ouvindo, calado, os insultos da multidão.

Quando Charles viu o que tinha feito, arrependeu-se profundamente. No mesmo 

instante sua consciência o perturbou de tal maneira, que estava disposto a ceder o lugar. Era 

tarde demais, o velhinho tinha feito sinal pra descer. O ônibus parou e o velhinho desceu 
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em meio aos insultos da multidão.  O único que estava triste juntamente com o ele  era 

Charles. Um dos jovens, que não tinha concordado com Charles, ao descer do ônibus lhe 

disse “Hitler  começou com esse tipo de discurso,  só que ao invés  dos idosos,  eram os 

judeus suas vítimas. Cuidado”. 

Esse episódio o chateou, mas era necessário viver sua nova filosofia.

Fatos como esse aconteciam constantemente. Muitas vezes Charles sentia que 

estava conspirando contra si mesmo. Por mais que tentasse aceitar sua conduta de forma 

natural, sua consciência o perseguia e torturava. Para o mundo, estava sendo apenas uma 

pessoa normal pronta para enfrentar as coisas. Mas para ele, não passava de auto-traição.

Procurava vencer  a si  mesmo,  mas esquecia  que essa vitória  o conduziria  a 

própria derrota. Perguntava, “Por que eu não consigo? Todo mundo vive assim e acha tão 

natural. Por que? Por que meu Deus?”.

Outro episódio que merece destaque foi o que aconteceu, um dia, logo após um 

culto de domingo à noite.

Charles estava conversando com Pedro e Robson. Os três observavam Carolina, 

Janete e Lorena, que conversavam de longe.

      - Como pode ser linda desse jeito? Isso é que é mulher! – disse Robson com 

admiração.

      - Quem? – perguntou Charles, curioso.

      - Quem? que isso Charles! é lógico que é a Carolina. Aquilo é uma deusa. 

Você não acha Pedro?

      - Ah meu amigo, se eu “pego” uma daquela ali pecava na hora. Iria ser um 

namoro pentecostal, “confusão de línguas” e “imposição de mãos”. 

      - E você? – perguntou Robson se dirigindo a Charles – não acha a Carolina 

maravilhosa?

      - É. Ela é muito bonita.

      -  Bonita? – perguntou Pedro espantado.  – só bonita? Aquilo não tem 

descrição! Olha aqueles  olhos,  aquela  boca,  àqueles  braços,  aquelas  pernas,  olha as 

nádegas! Essa guria é muito “gostosa”! Você não acha Charles?
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“Gostosa”, Charles odiava essa expressão. Era um elogio vulgar e desprezível, 

uma mulher jamais mereceria ouvir. Mas isso era coisa do passado. De acordo com a nova 

filosofia,  deveria  deixar  o  romantismo  de  lado  –  é.  Ela  é  muito  “gostosa”  mesmo  – 

respondeu. No mesmo instante que acabou de falar sentiu nojo de si mesmo. Era como se 

tivesse dado um tapa no rosto de Carolina.

 É isso ai – disse Pedro, dando um tapinha nas costas de Charles – quem diria... 

O Charles falando assim, tá aprendendo hein?

Carolina se despediu das meninas e veio caminhando na direção de Charles. 

Robson e Pedro, como todo homem que fala demais e faz de menos, ao verem Carolina se 

aproximando, despediram-se e “Pegaram o beco”.

     

      - Oi Chal.

      - Oi Carol.

      - Sobre o que vocês estavam conversando?

      - Nós? 

      - É!

      - Eu, Pedro e Robson?

      - Ora Charles, não seja burro!

      - Não... Agente só tava falando besteira – respondeu Charles, passando a 

mão no rosto de Carolina devido ao remorso do que falara.

      - Mas o que era? – perguntou ela, segurando a mão de Charles que estava 

em seu rosto.

      - Nada de importante. E vocês? Estavam falando sobre o que?

      - É exatamente sobre isso que eu vim falar com você.

      - E o que é?

      - A Lorena falou pra mim e pra Janete que a Leyde acabou o namoro com 

Plínio!

Charles fez cara de frustrado:
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      - Era isso o que você ia me dizer?

      - É. – respondeu Carolina, achando estranha a reação de Charles.

      - Oh que surpresa! eles até que demoraram.

      - E ai? – perguntou Carolina – o que você me diz?

      - Diz o que?

      - A Leyde?

      - O que tem ela?

      - Ora, ela tá sozinha de novo!

      - E se depender de mim vai morrer assim!

Carolina se assustou com a determinação,  mas ao mesmo tempo achou bom 

perceber que a empolgação de Charles por Leyde havia terminado.

Os dois conversaram um bom tempo. Por dentro a consciência de Charles lhe 

importunava por causa da conversa que tivera com Robson e Pedro a respeito de Carolina. 

Era sua melhor amiga, entretanto, havia sido vítima de sua nova filosofia.

CAPÍTULO 55

A REVOLTADA

Ao menos por fora Charles era uma nova pessoa. Todos já haviam percebido a 

mudança. Em casa, na faculdade e na igreja, a delicadeza e pureza tinham dado lugar à 

“malicia” e à “malandragem”.

Ainda se embolava em algumas coisas, mas já havia feito um bom progresso 

em sua interpretação.

O “novo” Charles  lhe  causou alguns  problemas  de  relacionamento.  Os pais 

começaram a perguntar, como sempre, onde tinham errado. “Eu acho que foi excesso de 

filosofia”, dizia o reverendo, “não, eu acho que foi excesso de teologia”, dizia Sofia.

Na igreja e na teologia, tinha adotado um proceder mais liberal, embora tivesse 

a certeza de que jamais conseguiria se libertar de seu convicto fundamentalismo. Era uma 
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alienação voluntária.

Ele ainda mantinha o formalismo, mas de forma menos rígida. Sentava-se em 

qualquer lugar no templo, ia de bermuda ao culto, e até mesmo se misturava com jovens 

neopentecostais e ia à shows gospel. 

Chegou a  fazer  sérias  indagações  teológicas,  mas isso  é  assunto  para  outro 

livro.

Mas,  em especial,  uma pessoa estava revoltada  com a mudança de Charles, 

Carolina.

Não podia acreditar que seu amigo, o único que parecia viver no mesmo mundo 

que ela, estava se contaminando e conformando com o mundo1.

Ele teve certeza da indignação dela no dia em que tiveram uma briga na igreja. 

Charles havia ido assistir o ensaio do coral, hábito que adquirira desde pequeno. Após o 

ensaio foi  à casa de Carolina conversar com ela.  Ao chegar,  avistou-a do lado de fora, 

sentada em uma cadeira lendo um livro.

      - Oi Carol!

      - Oi – respondeu ela secamente.

      - Oxê! O que foi?

      - O que foi o que? – perguntou ela sem tirar os olhos do livro.

      - Ué, por que você tá me respondendo assim?

      -  Rum! – exclamou ela levantando os ombros – eu  to te respondendo 

normalmente.

      -  Carolina,  eu  te  conheço  desde  de  que  eu  me  entendo  por  gente  e, 

excetuando-se as nossas brigas de infância, você nunca falou assim comigo.

      - Assim como? Ta variando Charles?

Revoltado, Charles tomou o livro dela e disse:

      - Carolina eu sei que tem algo errado, pode começar a me dizer o que é!

      - E se eu não quiser!

      - Bem, aí eu... eu...
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      - Ai nada Charles! você não vai fazer nada!

      - A é?

      - É!

A  atitude  de  Carolina  fez  Charles  se  lembrar  dos  períodos  de  infância  e 

adolescência.  Ele viu a Carolina chata que vivia implicando com ele e Charlote na sala 

infantil da escola dominical. Viu a Carolina que sempre queria ser a rainha nas brincadeiras 

e exigia que Charles fosse o rei, ainda que mediante protestos de Charlote. Viu a Carolina 

que sempre  desligava  o vídeo game quando ele  estava  perto  de  “zerar”  o  jogo.  Viu a 

Carolina que um dia o fizera apanhar de três garotos, porque insistia com eles dizendo, “o 

Charles arrebenta vocês três de olhos fechados”. Viu a Carolina que, quando os garotos 

jogavam bola na quadra da igreja,  com o auxilio  de Charlote sempre pegava a bola de 

futebol e saia correndo. Enfim, viu a Carolina que o amava.

Levando  pela  lembrança,  lhe  deu  um  puxão  no  cabelo  e  saiu  correndo. 

Carolina, depois de gritar de dor, começou a correr atrás de Charles. Os dois corriam no 

jardim da igreja. Era o passado dando a mão ao presente.

      - Sua lerda! Nunca vai me pegar! – gritava Charles.

      - Sua atitude foi infantil! – gritava ela atrás dele – me dá essa droga de 

livro!

      - Era a única coisa que eu podia fazer, te bater eu não ia.

Carolina logo deixou de correr atrás de Charles, tinha menos resistência.

      - Vou deixar que Deus se vingue por mim!

      - Há! há! Ele é mais meu amigo que seu.

Aproveitando  que  Carolina  parara,  Charles  virou-se  para  trás  e  começou  a 

provocar enquanto corria:

      - O cabelinho tá doendo é? da próxima vez responde o que eu perguntar!
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      - Cala a boca!

De repente, Carolina gritou – Charles cuidado! – ele não entendeu bem, mas já 

era tarde demais, foi uma pancada fenomenal. Bateu a cabeça no galho de uma árvore e 

caiu “seco” no chão.

Quando Carolina viu ficou desesperada e saiu correndo ao encontro do amigo. 

Ao perceber que Carolina estava vindo, Charles, apesar da dor, resolveu pregar uma peça 

na moça e se fingiu de morto.

Carolina se aproximou, ficou de joelhos e botou a cabeça de Charles no colo – 

Charles! Charles! ele permanecia imóvel. Aí meu Deus, o que foi que eu fiz? é tudo minha 

culpa! se eu não tivesse corrido atrás dele nada tinha acontecido, Chal me perdoa.

Vagarosamente, ela começou a chorar – Chal, fala comigo, por favor. Você não 

pode ir assim, não de novo não, já basta a Charlote. Você é meu melhor amigo, e além do 

mais, eu te amo muito.

Uma lágrima dela caiu no rosto dele.

Vendo que a brincadeira estava ficando séria, resolveu dar um fim na mesma.

Charles se levantou do colo de Carolina, e com uma voz de espanto disse – é 

um milagre, ressuscitei! Os pentecostais estão certos, Deus ainda faz milagres!

A ira se apossou do coração de Carolina.  Ela enxugou as lágrimas e, muito 

nervosa gritou – seu miserável! como você faz isso comigo? podia ter morrido mesmo!

Aproveitando o choro recente  de Carolina,  Charles aproveitou o momento e 

disse – aí sua vida iria ficar chata, esqueceu? sua chorona.

Carolina,  emburrada,  deu  as  costas  a  Charles.  Aproveitando  o  momento  de 

revolta,  ele  retomou  a  pergunta  que  tinha  originado  a  confusão  –  por  que  você  não 

aproveita que está com raiva e me diz por que tá tão revoltada comigo.

Carolina,  que  estava  alterada  por  causa  da  brincadeira  de  Charles,  resolveu 

desabafar.

      - Quer saber mesmo? – perguntou ela apontando o dedo no rosto dele.

      - Quero!
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Ela então iniciou:

      - O que tem me desapontado nesses últimos dias é que você mudou muito. 

E sabe o que é pior?

      - O que?

      - Todo mundo percebe que essa mudança é forçada! bizarra. Patética.

      - Que mudança?

      - Ah Charles! não seja ridículo! você tem forçado a barra em todos os 

aspectos.  Seu modo de agir,  modo de falar,  até  mesmo o modo de se vestir,  olha que 

bermuda ridícula!

      - Não sei que mudança. Eu sempre fui assim, só não sabia que era.

Carolina deu um sorriso sarcástico e disse – Charles, eu te conheço desde que 

me entendo por gente, sei que você está tentando mudar. Foi por causa da conversa com a 

Lorena, não foi?

Charles tentou disfarçar, mas o olhar de Carolina era penetrante demais para ser 

ignorado. Não poderia enganá-la, ela o conhecia tão bem quanto ele mesmo. Explicou tudo 

a ela. Ao final da exposição de Charles, estava impressionada.

      - Chal, não acredito! você sempre foi tão consciente das coisas. Mudar por 

conveniência de terceiros é burrice! as vezes eu também me sinto mau com meu modo de 

ser, mas e daí? Não vou me nivelar por baixo jamais!

      - Burrice nada Carol! Desde que você me conhece sabe que eu sempre fui 

uma  pessoa  romântica,  idealista,  religiosa,  e  coisas  do  gênero.  Mas  isso  foi  uma 

conseqüência lógica da formação que meus pais me deram. Entretanto, não posso afirmar 

que esse “eu”, de fato, é o meu verdadeiro “eu”, minha ontologia. Por isso quero tentar algo 

diferente, pra saber se esse modo de vida se encaixa melhor com o meu verdadeiro “eu”.

Carolina balançou a cabeça em sinal de reprovação e disse:

      - Não percebe que esse não é você?
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      - E como você afirma isso?

      - É simples. Você não pode ser algo que é contra sua natureza. Você é o que 

você é “inconscientemente”. A partir do momento que você passa a ter consciência do seu 

“eu”, saiba que esse “eu” não é você.

Charles ficou intrigado com a análise psicológica de Carolina, mas ainda não 

estava convencido.

      - Faz sentido – disse passando a mão no cabelo - mas mesmo assim eu 

quero tentar. Minha razão me possibilita impor a mim mesmo uma mudança, ainda que 

contra minha natureza, se for para o meu bem.

      - O seu bem é o que você é! pode tentar mudar, jamais conseguirá.

Charles ficou pensativo, e algum tempo depois disse:

      - Então, pelo que você esta dizendo, minha natureza vai me chamar, certo?

      - Pode apostar.

      - Ora, vou esperar que ela me chame bem forte, aí eu volto.

      - Se for preciso à consciência berra, porém, ouvir é sua escolha.

      - Então vai ser assim.

      - Saiba que a dor de ser o que se é – disse, segurando as mãos de Charles e 

olhando fixamente em seus olhos – nunca é maior que a de ser o que se gostaria de ser, mas 

não se é.

A conversa  com Carolina  balançou a  cabeça  de Charles,  mas,  ainda  assim, 

estava disposto a continuar até que sua consciência lhe desse o grito de regresso.

Tal grito não estava longe de ser dado.

CAPÍTULO 56

O VENENO NA FLECHA DO CUPIDO
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Lorena  tramava  uma  maneira  de  novamente  fazer  Charles  e  Leyde  se 

aproximarem.

Leyde  estava  como  alguém  que  vivia  assombrada.  Tinha  remorso  por  ter 

trocado o “amor” de Charles pela paixão de Plínio. Chegava a ter espasmos. É como se 

ensina  na  tradição  cristã:  a  satisfação  da  carne  é  boa  momentaneamente,  entretanto,  é 

realizada em detrimento da satisfação do espírito. Eis aqui uma prova lógica da dicotomia 

humana: quando satisfazemos à carne o espírito sofre e vice-versa. Isso se da porque ambos 

não se compatibilizam. À dialética entre a satisfação da carne e a do espírito dar-se o nome 

de desespero.

Lorena não conseguia observar passivamente o sofrimento da irmã. Tinha que 

juntá-los novamente e corrigir o erro do destino. Tudo bem que a irmã tivesse cometido um 

erro, mas quem nunca errou? Quem não merece uma segunda chance? Se bem que o “erro” 

muitas vezes é a vontade do destino, ainda que não entendamos bem...  nessa caso, uma 

segunda chance só pioraria as coisas.

Proporcionar um momento em que Leyde e Charles  estivessem sozinhos  de 

novo não seria fácil. Teria que descobrir um ponto de extrema sensibilidade em Charles 

para que lograsse êxito em seu intento.

“Mas como?”. Pensou, pensou, pensou e depois de muito esforço, descobriu 

uma maneira de realizar seu objetivo. Charles sempre fora voltado a assuntos religiosos. 

Era isso, iria convidá-lo para um culto em sua casa. Por mais desconfortável que fosse para 

Charles estar perto de Leyde, não poderia negar o convite por uma questão de ética.

Agora,  tinha que rapidamente formalizar  o convite,  a matéria  estava ficando 

cada vez mais empedernida.

CAPÍTULO 57

O CONVITE

No mesmo dia, Lorena se dirigiu à casa de Charles com o propósito de convidá-

lo ao culto que iria realizar em sua casa.

Ao chegar, do portão chamou por ele, mas quem veio atender foi Sofia.
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      - Entra minha filha!

      - Não tia, brigada, o que eu tenho pra falar com ele é rápido – respondeu 

Lorena, dando idéia de que estava com pressa.

      - Tem certeza que não quer entrar?

      - Tenho.

      - Então, espera ai que eu vou chamá-lo, acho que ele está no quarto lendo.

      - Obrigada.

      - Só um minutinho.

      - Tudo bem.

Ao chegar no quarto, Sofia encontrou-o lendo. O livro que lia tinha como titulo: 

como construir seu eu.

Ela o interrompeu.

      - Chal, tem uma amiga sua lá no portão.

      - Quem é? 

      - É uma lá da igreja.

Charles olhou pra mãe, balançou a cabeça e disse ironicamente:

      - Poxa mãe! A senhora foi bem específica.

      - Ah filho... é aquela que é irmã daquela outra.

      - Ah sim... agora com certeza eu sei quem é...

      - Ah Chal! é melhor você ir lá vê.

      - Também acho.

Charles saiu ao encontro de Lorena.

      - Oi Lona!

      - Oi Chal!

      - Por que você não entrou?

183



      - O que eu tenho pra te falar é rápido.

      - Então manda.

      - Manda o que?

      - Quer dizer, fala.

      - Ah sim. O negocio é o seguinte, vou fazer um culto lá em casa e queria 

que você fosse o pregador.

      - Na sua casa?

      - É.

      - A L2 vai estar lá?

      - Provavelmente.

      - Desculpe, não vou poder ir, me lembrei que eu vou ter um compromisso 

nesse dia.

      - Ué, eu nem te disse o dia ainda!

      - Mas eu suspeito que seja na quarta.

      - Não, não é na quarta.

      - Quinta?

      - Não.

      - Rá! rá! Então só pode ser na sexta!

      - Não Charles, também não é na sexta.

Charles desistiu de “chutar” o dia. Lorena não havia marcado o dia, mas vendo 

que ele parou na sexta-feira, disse:

    

      - Vai ser no sábado à noite.

      - Ah! Sábado?

      - É!

      - Não vou poder!

      - E por que? – perguntou Lorena desconfiada.

      - Por que? É... deixa eu ver o porquê...

Lorena se irritou e gritou:
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      - Charles deixa de ser à toa! eu sei que você não tem nada pra fazer. É só 

um culto. O que custa Chal?

      - Sorry but i can’t1.

      - Charles! você não pode fazer uma desfeita dessas comigo, eu voltei  pra 

igreja  há pouco tempo e preciso do seu apoio  pra ficar!  se eu for pro inferno por sua 

negligência, a culpa será sua2!

    

Ele imaginou o encontro que teria com Leyde, mas preferiu ignorar. Se a causa 

era religiosa, valeria a pena. Ademais, Lorena parecia alterada.

      - Tudo bem, estarei lá.

      - Que bom Chal, você é muito solícito. Vou te esperar. O culto começa às 

oito horas, não vai me dar o cano hein!

      - Pode confiar...

      - Então, até sábado.

      - Até...

Quando Lorena já estava longe, Charles se lembrou de um detalhe e gritou:

      - Lorena!

      - O que foi? – perguntou ela de longe.

      - Qual o propósito da reunião?

Lorena levou um susto, não havia pensado nesse detalhe, improvisando na hora, 

respondeu:

      - Promover a união entre os irmãos!

      - Beleza. Até sábado!

      - Até...
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Charles estranhou o fato de Lorena estar realizando um culto em sua casa, mas 

se até ele estava mudando, por que ela também não poderia?

CAPITULO 58

COM VERGONHA

No sábado acordou melancólico. Havia sonhado com Charlote.

Dessa  vez  o  sonho  tinha  sido  muito  diferente  dos  que  usualmente  tinha. 

Geralmente, quando sonhava com Charlote, Charles sempre a via como uma amiga. Desta 

vez a história foi outra.

Nessa experiência onírica, ele e Charlote andavam de mãos dadas em cima do 

mar. Caminhavam em silêncio.  Charles usava uma armadura de ferro e esta lhe pesava 

muito1. Ao ver que Charles estava incomodado com a armadura, Charlote lhe perguntou:

      - O que te incomoda meu amor?

      - Ah minha amada! O que me incomoda é essa armadura que estou usando.

      - Então porque você a usa?

      - É necessário que eu use, desejo muito submergir nas águas e vou precisar 

dela para me defender.

      - Mas por que submergir? Não lhe agrada a superfície?

      - Eu admiro a superfície minha amada! mas aqui em cima é muito solitário, 

e se não fosse você ao meu lado seria pura melancolia. Além do mais, todas as criaturas se 

encontram abaixo de nós. Desejo muito ser como elas.

      - Oh! Que tolice! Não percebe que você esta sofrendo por algo que não cabe 

a ti decidir? Logo te reconheceriam lá embaixo2.

      - Não compreendo?

      - Oh meu eterno companheiro! Não percebes que teu lugar é na superfície?

      - Por que?!

      - O fundo foi feito para as criaturas que perderam a capacidade de admirar o 

sol e o seu brilho. Para seres que não mais conseguem ver o brilho das estrelas, nem a 
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singeleza da lua.  Seres que não podem mais respirar  o mesmo ar que respiramos,  se o 

fizerem certamente morreram. Estão condenados a viver nas trevas, numa eterna disputa 

pela  sobrevivência  onde  os  mais  fracos  são  dizimados  pelos  mais  fortes.  Tu  queres 

realmente fazer parte disso?

      - Devo tentar!

      - É uma pena.

      - Me acompanhas?

      - Não poderia, logo voltaria à superfície, pois não uso armadura. Eu fui feita 

para este lugar; sei que poucos são os que podem ficar aqui, mas querendo ou não sou uma 

deles e tu também.

Charlote olhou para Charles e suspirou. Ele olhou ao seu redor e viu que outras 

pouquíssimas pessoas também andavam por cima das águas.

Após algum tempo, ele começou a afundar. Assim como Jesus estendeu a mão 

para Pedro3, Charlote estendeu à Charles, mas não tinha o poder de salvá-lo como Jesus 

salvou à Pedro, por isso, apenas acompanhou a imersão.

      - Oh reflexo de minha alma! Estou descendo – gritou Charles desesperado.

      - É o preço que pagas por não tirares a armadura meu amado!

      - Estou arrependido! O que devo fazer para voltar?

Ela soltou sua mão e afundou. Mas antes de afundar  completamente,  e mal 

enxergando Charlote, ouviu a resposta da pergunta que fizera – Acima de tudo, seja fiel a ti 

mesmo!

Depois disso acordou. Achou o sonho estranho e desconexo. Em princípio ficou 

cismado, depois curioso, e por fim desanimado.

Aproveitou a manhã e foi visitar o túmulo de Charlote.

Ao chegar, não se conteve e as lagrimas começaram a fluir. Ficou pensando no 

quanto era feliz ao lado da amiga.

No meio dessas reflexões, reparou que com Charlote e Carolina era feliz sendo 

o que era. Perguntou-se, “será que eu daria certo com você sendo o que eu sou agora?”. Em 
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relação à Carolina, já tinha a resposta. Sabia que com Charlote não seria diferente.

Ao pensar nisso, abaixou a cabeça diante da lápide da amiga e não conseguiu 

reerguê-la por um bom tempo.

Apesar de tudo, resolveu continuar seu propósito de ser o novo Charles. Afinal, 

Charlote estava morta, e Carolina estava se acostumando.

A peça tinha que continuar.

CAPÍTULO 59

A “ANFITIRÃ”

No sábado Leyde acordou agitada. Objetivamente, mostrou-se indignada com a 

atitude da irmã em convidar Charles para um “culto” em sua casa. Subjetivamente, porém, 

sentia a expectativa de algo que poderia realizar-se, e que já poderia ter se realizado, não 

fosse sua instintividade.

Estava com vergonha por dois motivos. Primeiro, nunca havia ficado nervosa 

por causa de nenhum rapaz. Era do tipo que, antes de sentir a tensão do flerte, já havia 

sentido  o  alívio  do  beijo.  Ela  beijava  primeiro  e  conversava  depois.  Charles  estava 

mudando esse quadro. Só de pensar em seu nome ficava com uma terrível ansiedade.

O segundo motivo pelo qual se envergonhava, e mais grave, era porque estava 

com vergonha de Charles.  Como olhar  para ele,  depois do que fez,  e recuperar  toda a 

castidade que ele via nela, mas que agora se transformara em desilusão?

Ah!  Sua  consciência  lhe  perturbava  constantemente,  lançando-lhe  na  face  a 

estupidez que cometera.

Não contente com seu atributo, a consciência convidava a memória para que, 

em conjunto, torturassem Leyde. A memória trazia consigo a lembrança dos momentos que 

os dois passaram juntos, as frases de “amor” que Charles lhe dirigira, o modo profundo 

com o qual a olhava, e o mais importante, a pureza com a qual ele a “amava”.
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Porém, a dupla1 não se contentava, era sádica, queria ver Leyde sofrer ainda 

mais.  A  convite  da  memória,  entrou  em  cena  uma  amiga  que  lhe  é  muito  íntima,  a 

imaginação.

Essa era a mais cruel de todas. À consciência, com irracionalidade, consegue-se 

ignorar. Da memória, com muito esforço, podemos apagar o que não nos agrada, ou pelo 

menos bloquear.  Contudo, a imaginação não pode ser ignorada,  tão pouco  deletada ou 

bloqueada. Seu papel é estimular nossa existência, fazer com que corramos atrás de nossos 

ideais e não nos suicidemos nessa fatídica tarefa de existir. O homem que não imagina é um 

zumbi existencial.

A imaginação de leyde era impiedosa. Fazia com que pensasse no quanto sua 

vida teria sido boa se tivesse aceitado o “amor” de Charles. Mostrava o quanto ele a amaria 

e cuidaria de seu ser. Fazia Leyde pensar no quanto teria sido feliz, ou em outras palavras, 

em como teria, com ele, alcançado o objetivo se sua vida.

Esse trio2 a torturava até o limite da alma. Não via a hora de se libertar dessa 

opressão. De fato, três contra um era uma covardia.

Passou o resto do dia ansiosa pelo “culto”. Queria livrar-se da penitência que 

seu espírito lhe aplicara como reprimenda pelo mau comportamento do corpo.

Antes de acabar o capítulo, fica uma questão: foi dito aqui que a consciência, a 

memória e a imaginação de Leyde a torturavam. Contudo, esses três entes da psique fazem 

parte do ser de Leyde, ou seja, são a própria Leyde. Disso surge à pergunta, contra quem, 

ou o que, combatiam elas?

CAPÍTULO 60

OLHOS D’ALMA

No sábado à tarde, Charles ficou em casa fazendo um trabalho que um colega 

da faculdade havia solicitado. Devido a um compromisso inadiável que duraria todo fim de 

semana, não poderia fazer o trabalho que deveria ser entregue na segunda de manhã.

Charles costuma fazer os trabalhos dos colegas com prazer, e sempre que fazia, 

exigia que os colegas prometessem que, ao menos, iriam ler o trabalho a fim de não ficarem 
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defasados na matéria.

Ora, muitas pessoas também fazem trabalhos de faculdade para os colegas, mas 

os fazem não com boas intenções. Fazem para que, através da inapetência de seus colegas, 

a concorrência no mercado seja menor. Essa definitivamente não era a intenção de Charles. 

Seguia o ditado do sábio:

“Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo1”.

Quando o colega veio buscar o trabalho quis lhe pagar.

Charles jamais recebera nenhuma quantia de dinheiro pelos trabalhos feitos. Era 

algo que, segundo ele, anularia o favor e o transformaria em negocio.

Dessa vez, porém, a quantia era alta, o colega ficara feliz com a qualidade do 

trabalho.

      - Vamus Charles! Eu insisto que aceite.

      - Não, não, isso não é de meu feitio.

      - Mas eu faço questão!

      - Desculpe-me, não posso, meu favor não é negociável.

O colega insistiu por um bom tempo. Inobstante a insistência, Charles ficava na 

reserva.

Depois de demasiada insistência do colega, chegou a seguinte conclusão, “Ora, 

quem não aceitava dinheiro era o velho Charles, o novo vai ter que aceitar”.

Charles aceitou o dinheiro e ambos se despediram.

Quando Charles pegou o dinheiro, a vaidade tomou conta de seu ser, “É, eu 

mereci, um trabalho daquele são poucos os que conseguem fazer”.

O carro do colega nem tinha virado a esquina, e um sentimento de perturbação 

se apossou de Charles.

Cinco minutos depois, blasfemava de si mesmo, “Judas! Judas! sou um Judas! 

E o pior é que eu vendi a mim mesmo!”. O arrependimento por ter aceitado o dinheiro era 

imenso, “maldito dinheiro, maldito dinheiro!”.
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O pior era que nem ao menos sabia o que fazer com o dinheiro. Parece que a 

concupiscência tinha falado mais alto que o bom senso. O preço justo de Marx tinha sido 

ignorado em favor do preço de Smith. 

Apesar do arrependimento, dizia, “tenho que me acostumar, agora as coisas são 

assim!”.

Quando olhou no relógio viu que já era à noite, o culto na casa de Lorena iria 

começar. Sem demora foi se arrumar.

Meia hora antes do “culto” começar, saiu de casa. Vestia um colete azul, uma 

blusa amarela por baixo, uma calça jeans preta e sapatos marrons.

Ao chegar na garagem, percebeu que o carro estava com um dos pneus vazio. 

Para não sujar a roupa com a troca, resolveu ir a pé, a casa de Lorena não era muito distante 

da sua.

Pôs-se  a  caminho.  Andava  tranqüilamente.  As  mãos  no  bolso  pareciam 

esconder algo.

Repentinamente, uma garotinha se aproximou de Charles, segurou-lhe a mão e 

disse – tio cê tem uma moedinha?

Charles levou um susto. Mas retornando ao estado normal, e disfarçando para 

não ofender a garotinha perguntou:

      - Eu?

      - É – respondeu a garotinha puerilmente. – você tio!

      - E pra que você quer? – perguntou Charles desconfiado.

A garotinha apontou para mãe e para outro garotinho que brincava com ela 

debaixo de uma árvore.

      - Quem são aqueles?

      - Minha mãe e meu irmão. To pidindo dinheiro, por que nós não comemos 

nada hoje.

Charles ficou chocado:
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      - Nada? mas já são quase oito horas...

      - Nadinha.

      - E como você agüenta estar de pé?

      - Agente se acostuma – respondeu ela com um sorriso.

A  garotinha  estava  suja  e  com  roupas  rasgadas,  mas  sua  graciosidade  e 

singeleza encantavam qualquer um.

      - Por que vocês estão na rua?

      -  Meu  pai  morreu  atropelado  há  três  meses.  Como  minha  mãe  não 

trabalhava, não teve dinheiro para pagar o aluguel, aí o dono da casa onde agente morava 

nus mandou pra rua.

Charles revoltou-se diante da insensibilidade do homem:

      - Meu Deus! só um monstro faria uma coisa dessas!

      - Ele era feio mesmo! – respondeu a garotinha com um sorriso maroto.

      

Charles ficou intrigado com o constante sorriso da garota.

      - Por que você sorri tanto?

      - Ué! Porque eu sou feliz – respondeu ela, como que achando estranha a 

pergunta de Charles.

      - Mas e os seus problemas...

      - Eles já passaram!

A vergonha tomou conta de Charles, depois dessa, nunca mais reclamaria de 

seus problemas.

      - Qual seu nome?
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      - OlhosD’alma.

Charles, encantado pelo nome, sentiu-se perdido em seus sentidos.

      - O que você quer mesmo? – perguntou ele confuso.

      - Uma muédinha, se você tiver.

      - Ah sim! é mesmo. Espera ai...

Charles enfiou a mão no bolso e percebeu que o único dinheiro que tinha era o 

que  havia  recebido  pelo  trabalho.  Eram duas  notas  de  cinqüenta  reais.  Um conflito  se 

estabeleceu,  dar  ou  não  dar?  Eis  a  questão.  Ele  pensou,  pensou,  e  chegou  a  seguinte 

conclusão, “o velho Charles daria, o novo não”.

      - Me desculpe OlhosD’alma, estou sem condições de te ajudar.

      - Deixa pra lá – respondeu a menina balançando os ombros. – isso não é 

importante. A conversa que eu tive com você já valeu a pena!

      - Me desculpe mesmo...

      - Não tem problema tio, outro que passar aqui e tiver vai me ajudar. As 

pessoas são boas e eu acredito nelas.

A consciência pesou, mas preferiu ignorá-la:

      - Até mais – disse ele lhe estendendo a mão.

      - Até mais tio! – respondeu ela, dando-lhe um abraço nas pernas.

Recomeçou  sua  caminhada.  Dessa  vez  não  tão  tranqüila  como  antes  de 

encontrar OlhosD’alma. As mão no bolso pareciam envergonhar-se de algo.

Ao  olhar  para  trás,  notou  que  a  menininha  sorria  e  meneava  a  mão  se 

despedindo. Caminhou um pouco mais e quando olhou novamente, ela estava do mesmo 

jeito.

Sua consciência resolveu importuná-lo:
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      - Você tinha o dinheiro, não deu porque não quis! – disse a consciência.

      - Mas eu vou fazer uma coisa com o dinheiro! – respondeu ele.

      - E o que você vai fazer? – perguntou ela desafiando-o.

      - Não sei – respondeu ele, sem graça – mas alguma coisa eu vou fazer.

      - Você não tem vergonha de ser você?

      - Ah! Por que você não me deixa em paz? – perguntou ele irritado.

      - Ora, por que eu sou você! Como você pede para “se deixar em paz?”.

Ouvindo a briga, um terceiro elemento entrou na conversa, a paixão.

      - Charles! não de ouvidos a ela, você vai se dar mal! – disse a paixão.

      - Charles não a escute! lembre-se do que o apóstolo Paulo falava a respeito 

das paixões2. – alertou a consciência.

Charles estava confuso.

      - Compre algo que você quer! – aconselhou a paixão.

      - Você não precisa do dinheiro, de a quem precisa! – retrucou a consciência.

      - Lembra da Blusa que você queria comprar? Compre-a.

      - Você já ta lotado de blusas! De o dinheiro.

      -  Charles  o  dinheiro  é  seu  e  acabou.  Aquelas  pessoas  estão  naquela 

condição por que é a vontade de Deus.

Esse argumento foi forte, Charles era extremamente fatalista. “É, nada pode ir 

contra a vontade de Deus, ela é soberana, aquelas pessoas estão daquela forma porque essa 

é a vontade de Deus”, pensou ele. Com certeza esse argumento o teria convencido, não 

fosse a apelação da consciência no último momento – Acima de tudo, seja fiel a ti mesmo!

Ele deu meia-volta e regressou decidido.

      - O que foi tio? – perguntou a garotinha, achando estranho o regresso.
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      - É que eu me lembrei que ganhei um dinheiro hoje à tarde – disse ele, 

dando-lhe metade do dinheiro.

      - Mas eu não tenho troco – disse ela desanimada.

      - Que nada! eu to te dando tudo!

A menina quase desmaiou.

      - Cê ta brincando? – perguntou ela incrédula.

      - Não! é sério.

A criança pegou o dinheiro e saiu dando cambalhotas. Não conseguia acreditar 

que, de uma só vez, havia ganhado o que levaria o mês inteiro.

      -  Brigadu tio! Brigadu! – disse ela, dando-lhe um apertado abraço nas 

pernas.

      - Que isso, não foi nada.

Eles  se  despediram  e  Charles  novamente  seguiu  seu  caminho.  Dessa  vez 

tranqüilo. As mãos no bolso pareciam orgulhar-se de algo.

Já tinha dado alguns passos, quando sentiu uma mão tocar-lhe o ombro – muito 

obrigado rapaz, você é muito especial.

Quando olhou para trás, Charles impressionou-se com a beleza e singeleza da 

mulher que o abordara. Era Esperança, a mãe de OlhosD’alma.

      - Agora eu e meus filhos temos o que comer por pelo menos duas semanas – 

disse ela, sorrindo.

      - Que bom, fico feliz em saber que cooperei pra que isso tivesse acontecido, 

foi só minha obrigação como cristão3. Ah! e a propósito, sua filha é muito simpática.

      - OlhosD’alma?

      - Essa mesma.

      - Realmente ela é muito viva.
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      - Estava me contando o que aconteceu com vocês e...

      - Deixa pra lá, é passado! – disse ela com um sorriso.

      - Mas um passado tão sofrido não incomoda a senhora?

      - E por que incomodaria? O passado é algo morto e só toma vida se assim 

quisermos. O meu, quero abaixo de sete palmos.

      - Agora percebo porque sua filha não sentiu tanto essa situação.

      -  No começo foi difícil  pra ela,  mas com o tempo as coisas saram e 

voltamos a viver. Além do mais, nós temos uma à outra, isso ninguém pode nos tirar.

Assim como aconteceu com a filha, Charles ficou impressionado com alegria da 

mãe.

      - Me desculpe, mas eu tenho uma dúvida.

      - Qual seja?

      - Com a senhora consegue, com o número de problemas que tem, ser feliz 

assim e passar isso aos seus filhos?

      - É fácil. Eu vivo e aproveito o que a vida me deu, não o que eu gostaria que 

ela tivesse me dado.

      - Mas isso não dói ou a deixa indignada?

      - A questão não é o que você espera da vida, mas o que a vida espera de 

você! você pode passar a vida toda blasfemando por não ter nada, e com isso tornar sua 

vida duplamente insuportável, ou você pode aceitar o que Deus te deu e ser feliz com isso. 

A vida pode ser boa ou ruim, depende de como você a vê. Existem pessoas ruins, mas 

também existem as boas. Existe  a tristeza,  mas também existe a felicidade.  Existem as 

cidades, mas ainda existe a natureza. Existe o homem, mas também existe Deus. Sua vida 

vai depender daquilo que você quiser enxergar.

Mais do que a alegria da mulher, impressionou-lhe a sabedoria.

      - O que você falou é esplendido, mas como você faz pra enxergar o lado 

bom?
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      - Não é difícil. Eu tenho a certeza que nasci pra isso.

      - Como você tem essa certeza? – perguntou Charles, como que querendo 

uma resposta para si.

      - Pelo fato de me identificar muito bem com pessoas como você, e me sentir 

mal com o resto do mundo. Pessoas como você me fazem acreditar que vale a pena existir, 

não por causa de um futuro melhor para todos, mas por causa de um presente melhor para 

poucos que são como você e eu.

Já estava quase na hora da reunião, tinha que ir. Se despediu, mas antes, deu o 

resto do dinheiro a mulher.

Sentia-se um pouco chateado por não ter resistido, e entregado o dinheiro. Mas 

estava imensamente feliz por ter ajudado aquela família.

 Porém, querendo preservar o novo Charles,  pensava,  “foi  só uma recaída”. 

Uma recaída para o que ele era de fato. Isso na verdade era uma ascensão.

CAPÍTULO 61

A QUEDA DE GOLIAS

Charles chegou à reunião em cima da hora. Lorena o aguardava ansiosa, Leyde, 

nervosa.

Quando entrou  na  sala,  Charles  teve  uma surpresa:  Ártemis,  Lívia  e  Leyde 

estavam sentadas na mesa, e não havia mais ninguém.

      - Cadê os jovens? – perguntou ele.

      - Já devem estar chegando – respondeu Ártemis, puxando-o pelo braço e 

colocando-o na cadeira que estava ao lado de Leyde.

      - Eu pensei que todos já estavam aqui...

      - Eles já devem estar vindo – respondeu Lorena – agora relaxe. Eu vou à 

cozinha acabar de arrumar o lanche. Você me ajuda Ártemis?

      - É claro!
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As duas foram para cozinha. Um minuto depois Lorena gritou:

      - Lívia!

      - O que foi?

      - Vai na padaria comprar um negocio pra mim?

      - E o que é?

      - Uma coisa – respondeu Lorena, impaciente.

      - Ah! manda a Leyde, eu to com preguiça.

      - Não burra! tem que ser você!

Lorena estava com problemas. Combinara com Ártemis que deixariam Charles 

e Leyde sozinhos na sala, mas havia esquecido de falar com Lívia.

      - Vai você se ta tão necessitada. – respondeu Lívia.

      - Se você não for vou contar pro Charles o que você e o pa...

      - Tudo bem, tudo bem – respondeu Lívia com prontidão – estou à suas 

ordens.

Charles ficou espantado com a solicitude de Lívia após a ameaça de Lorena.

Lívia foi à cozinha, pegou o dinheiro e saiu. Era tudo que Lorena queria: os 

dois finalmente sozinhos.

Na sala o clima era mórbido. Charles estava em silêncio e meditabundo. Leyde 

estava  sentada  com as  mãos entre  os  joelhos  e  suspirando muito.  Foi  ela  quem tentou 

quebrar o gelo.

      - E ai Chal, como você ta? – perguntou ela suavemente.

      - Estou bem, obrigado. – respondeu ele secamente.

O silêncio voltou a imperar na sala e Leyde fez nova tentativa.

      - Como vai a faculdade?
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      - Vai bem, obrigado.

Ela então abaixou a cabeça desconsolada.

      - Você sabia que eu e o Plínio terminamos o namoro?

      - Não – respondeu Charles, fingindo ignorância ao fato – é uma pena, vocês 

formavam um belo casal.

      - Eu não acho uma pena. Aquilo foi um erro que eu cometi.

      - Que isso! Não fale Besteiras. Imagina se você cometeria um erro.

Ela percebeu que Charles estava sendo irônico e então perguntou:

      - Por que você está zombando de mim?

      - Eu? Imagina...

      - Eu sei que você esta achando bom. A menina que te deu um fora agora ta  

sozinha.

      - Eu não acho nada. – respondeu Charles grosseiramente.

      - Por que você não fala a verdade? – perguntou Leyde, levantando-se da 

cadeira e fazendo cara de choro.

      

Charles lembrou-se do dia no zoológico. Agora estavam sozinhos.

      - Você quer a verdade? Tem certeza?

      - Tenho.

      - Pois eu achei muito bom você ter quebrado sua cara! Assim você aprende 

a respeitar mais os sentimentos verdadeiros que as pessoas têm por você. 

      - Eu sei Charles. Estou arrependida, me perdoa? – perguntou ela segurando 

as mãos dele.

      - Perdoar do que? – respondeu ele, arrancado suas mãos das dela.

      - Do meu erro, eu não deveria ter namorado o Plínio. Eu percebi que amo 

você.
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      - Amo? Você ao menos sabe o que é isso? Eu duvido que uma pessoa como 

você saiba o que é amor.

      - Charles me perdoa, por favor!

Ele se afastou dela e continuou.

      - Ah Leyde! Você devia ter pensado nisso antes. Você não merece um pingo 

da dor que eu suportei por você. Eu sonhava com o dia em que a teria do meu lado. Todas 

as noites antes de dormir, eu reservava a maior parte do tempo pra pensar em você, e no 

meu sonho, torcia pra você estar presente. Mas você frustrou tudo isso.

      - Charles, eu sei que fui uma idiota.  Mas me perdoa, por favor, tenha 

misericórdia...

Ele continuou.

      -  Eu teria  te “amado” Leyde,  “amado” como nem seu pai  e sua mãe 

conseguiram. Daria todos os dias da minha vida em prol da felicidade dos teus. Sacrificaria 

minha felicidade particular em prol da tua, pois ela seria a nossa. Você seria minha mãe, 

minha amiga, minha amada e minha vida. Você seria minha imaculada querida.

      - Charles me perdoa, eu te imploro! – disse ela, segurando novamente as 

mãos dele.

Charles percebeu que era o dono da situação. Nunca havia sido tão grosseiro 

com uma mulher, essa era uma prova final para o “novo Charles”, teria que passar.

Ele arrancou novamente suas mãos das delas e continuou:

      - Houve um momento em minha vida em que eu me odiei por ter te amado, 

era a última coisa que eu queria. Ah Leyde! Meninas como você não merecem o amor, pois 

não são dignas dele.  São vomitadas  e engolidas  pela  própria  volúpia.  Você teve o que 

mereceu. E saiba que o meu “amor” já não é mais teu, pois tudo o que um dia ele prometeu, 

por tua culpa reteu.
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      - Charles eu não mereço nem mesmo seu olhar, mas meu coração precisa de 

você – disse ela entre lágrimas.

      - Você seria minha deusa, mas preferiu ser meu demônio. Leyde, sinta o 

veneno com o qual outrora me picaste! – gritou Charles, fora de si.

Charles  estava  satisfeito.  Em cinco  minutos  extravasou  o  que  havia  ficado 

acumulado por meses. O novo Charles havia passado no teste.

Ele  ainda  se  gabava,  quando  Leyde  fez  algo  inesperado.  Chorando 

copiosamente, jogou-se de joelhos à sua frente, e com uma voz trêmula e cheia de dor, 

disse – você não pode me culpar por ser quem eu sou. Sou apenas o que o destino me 

obrigou a ser!

Esse foi o “corta”, que os diretores dão ao final da cena. A peça tinha acabado. 

Ele  tentou resistir,  mas não conseguiu.  Aquele  não era ele.  Jamais  tinha feito  ninguém 

chorar dolosamente. No momento em que viu Leyde jogada no chão à seus pés, seu coração 

quebrou as correntes e ele voltou a ser o velho Charles. Caiu de joelhos, segurou as mãos 

de Leyde e com uma lágrima nos olhos disse:

      - Ley, me perdoa, não queria ter te falado aquilo. Me deixei dominar pelo 

ressentimento.

      - Eu sei – respondeu ela, soluçando, e chorando em seu peito.

Charles pôs a mão no queixo dela, levantou-o, olhou bem em seus olhos, lhe 

deu um beijo na testa e disse – você é linda, e fica mais bonita ainda quando chora.

Ela o abraçou e chorou confortavelmente em seu colo.

O arrependimento de Charles era tanto, que por dentro chorava mais que ela.

Lorena entrou na sala e viu a cena sem entender. Ártemis e Lívia, que vinham 

logo atrás, tão pouco.

Cessado o choro de Leyde, Charles pediu que as três os deixassem sozinhos 

novamente.

Explicou a Leyde o porquê não poderiam namorar. A promessa que havia feito 
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à Carolina, sua paixão por ela ter acabado, entre outros, foram os fatores que usou em sua 

explicação.

Entretanto, fez questão de reatar a amizade que havia entre eles, dessa vez seria 

verdadeira.

Leyde focou triste e frustrada por ter perdido o Charles namorado, porém, se 

conformou com o amigo.

Lorena também ficou chateada com o desfecho de sua trama, “o final pode não 

ter sido o esperado, mas com certeza foi o correto”, pensava ela.

Os cinco conversaram por um bom tempo. O clima agora era outro, sinceridade 

e  comunhão  habitavam  pacificamente  o  ambiente.  As  horas  passaram  e  Charles  nem 

percebeu, era hora de voltar. Se despediram e Charles seguiu seu caminho.

A experiência com Leyde foi a “gota d’água” que o levou a perceber que ser o 

que não se é dói muito.

Não havia como mudar; era o que era. Por mais que tentasse qualquer mudança, 

seria tudo em vão.

Para Hamlet o dilema era: ser ou não ser? Para Charles era: ser e dever ser, mas 

por quê?

CAPÍTULO 62

A DICOTOMIA FATAL

Charles caminhava pensativo na volta. A velha questão vinha perturbá-lo: Por 

que existe essa dicotomia entre o espírito de alguns homens e a realidade? Pensava e não 

achava a resposta. Vendo que não chegaria a lugar nenhum, pensava consigo, “até onde vai 

o cognoscível, jamais penetrará o incrível”.

Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de sirenes. Saiu do mundo 

das idéias e se transportou para o da idade.

Ao retornar,  percebeu que passava pela praça na qual há poucas horas atrás 

encontrara OlhosD’alma.

Apesar do horário avançado, viu que a rua estava cheia, e que a multidão se 

concentrava num único ponto.
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Quando se aproximou, viu algo que desejaria jamais ter visto...

CAPÍTULO 63

ALMAS ENCOMENDADAS

No  dia  seguinte,  a  pedido  de  Charles,  o  reverendo  foi  a  uma  funerária  e 

comprou três caixões.

Após a liberação dos corpos por parte do IML1, o reverendo pediu permissão 

para enterrá-los.

No  sepultamento  havia,  além  de  dois  coveiros,  quatro  pessoas:  Charles, 

Carolina, o reverendo Ricardo e Sofia.

A cerimônia foi simples, mas não simplista.

Por não conhecer bem as vítimas, o reverendo deixou que Charles falasse.

Estava inconsolado, não podia aceitar tamanha tragédia. Havia passado à noite 

toda em claro, e para a despedida, escreveu um longo epitáfio para aqueles que, em seu 

íntimo, já considerava amigos.

Com voz melancólica leu o discurso. O título era: 

Aos que nunca deveriam ter sido.

Devido  à  simplicidade  que  possuem,  algumas 

pessoas ganham como prêmio a verdade. Por não exigirem 

tanto,  descobrem e  vivem todos  os  encantos  que  a  vida 

pode oferecer. Pessoas que se sentem solitárias num mundo 

individualista. Pessoas, que com a morte encontram a sorte 

e a solução.

Nunca deveriam ter  vindo a esse mundo imundo 

que não só as rejeita, mas também as sujeita a aceitar seus 

termos.

O  mundo  perde  um  pouco  de  alegria  quando  a 
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magia dessas almas abandona os nossos dias.

Acreditam num mundo que não acredita nelas.

A estes,  oh  Deus  exaltado,  Que assim como teu 

filho amado, vieram ao mundo para sofrer a dura tarefa de 

viver entre homens, pedimos que os aceite nos céus, onde 

os homens deixam de ser réus e passam a ser realmente 

felizes.

Após o termino da leitura, o reverendo e Sofia emocionaram-se com o amor 

implícito no texto.

Os três foram enterrados juntos. Juntos, como um dia hão de ressuscitar todos 

os santos2.

Foi triste, mas foi assim que aconteceu.

CAPÍTULO 64

SOBREOS MORTOS

Acho que ainda não mencione quem eram os mortos,  mencionei?  Caso não 

tenha, aí vai.

No sábado à  noite,  Esperança,  OlhosD’alma  e  seu  irmãozinho  dormiam no 

banco da praça.

Elias, o mesmo que matara Charlote, saia de uma de uma festa. Dirigia em alta 

velocidade e estava bêbado. Como era provável, perdeu o controle do carro, invadiu a praça 

e os atropelou.

Os bombeiros ainda encontraram Esperança viva, mas não puderam ajudá-la. 

Suas últimas palavras foram, “Senhor Jesus, receba nosso espírito1”.
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Elias foi preso, mas logo foi solto.

Com relação à Esperança e OlhosD’alma, uma coisa posso afirmar, cumpriram 

sua missão.

CAPÍTULO 65

EM VIAS DE GLORIFICAÇÃO.

UM BREVE CONTENTAMENTO

Algumas semanas haviam se passado. Charles  ainda estava magoado com a 

morte dos amigos que perdera na mesma noite que ganhara.

Na igreja, tudo regressara ao normal. O relacionamento com Leyde melhorava a 

cada dia.

Estava de férias da faculdade,  por isso passava a maior  parte do seu tempo 

entregue a leitura e a suas especulações filosóficas.

Quem ficou contente com a volta do amigo foi Carolina. Apesar de não ter dado 

nenhum conselho a Charles, Lorena também reconhecia que ele era bem melhor, sendo o 

que era. “O mundo precisa das poucas pessoas como você”, dizia ela, “para contrastar com 

a maioria, que é igual a mim”.

Jogou seu código fora, mas sua pergunta a respeito da dicotomia o perturbava 

mais do que nunca. Ele agora pensava constantemente na questão, apesar de ter certeza que 

jamais encontraria sua resposta.

Todavia, queria especular o máximo possível esse assunto, achar uma resposta, 

mesmo que essa resposta servisse só pra ele. Caso servisse para outras pessoas seria ótimo, 

mas isso não era indispensável.

Não tinha Idéia de quão simples era sua resposta.

CAPÍTULO 66

O BOM MINEIRO

Naqueles dias, Maurício, um mineiro que era da igreja, veio à casa de Charles 

comunicar ao reverendo que não mais iria congregar com ele, iria voltar para sua terra.
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Quando chegou, o reverendo não estava em casa. Sofia o recebeu, pediu pra que 

ele entrasse e aguardasse um pouco, o reverendo não demoraria.

Ela o conduziu até uma sala onde Charles assistia televisão. Ele se sentou, e 

como todo bom mineiro, puxou conversa – É irmão Charles, to vorltando pra minas.

O  programa  que  Charles  assistia  era  interessante,  mas  para  não  ser  mal 

educado, desligou o televisor e foi “fazer sala” à visita.

      - E por que irmão? Não gostou de Brasília?

      - Imagina sô! Eu gostei muito. O problema é que eu não consegui me 

adaptar.

Sofia, que estava junto a Charles, resolveu tomar as rédeas da conversa.

      -  Mas Mauricio,  aqui você tem um emprego tão bom. Duvido que vá 

arranjar um melhor em minas.

      - Eu sei irmã Sofia, mas em compensação, aqui eu trabalho como um doido. 

Não que eu seja preguiçoso, mas acho que dinheiro não é tão importante assim.

Charles começou a ficar interessado na conversa.

      - Você sabe que na sua terra deve ter muita gente com inveja de você e que 

gostaria da estar aqui na capital, não sabe?  Aqui as portas se abrem mais facilmente.

      - É irmã Sofia, mas de que adianta as portas se abrirem se eu não estou 

batendo e não quero bater? Meus conterrâneos teriam vontade, até chegar aqui. Quando 

vissem  que  isso  não  é  o  paraíso,  logo  bateria  uma  saudade  de  casa  e  as  coisas  se 

estreitariam.

      - Mas meu filho – dizia Sofia como uma mãe. – que perspectiva você vai ter 

lá?

      -  Aí  que  a  senhora  se  engana  irmã  Sofia,  aqui  é  que  eu  não  tenho 

perspectiva de vida!

      - Ah é? Explique-me esse mistério – disse ela sorrindo.
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      - Ué, a senhora diz que eu não tenho perspectiva de vida do seu ponto de 

vista. Eu concordo que por lá, dificilmente eu vou juntar muito dinheiro, ou que vá ficar 

rico, e talvez, nem mesmo termine o ensino médio, mas e daí? Essas coisas não fazem parte 

do meu objetivo de vida, nem da perspectiva que eu tenho pra ela.

      - E qual seu objetivo de vida? – perguntou Sofia.

      -  Ser feliz!  E é por isso que eu quero voltar  pra minha terrinha.  Lá a 

felicidade e a alegria são autônomas, não estão condicionadas a se ter um bom carro, uma 

boa conta bancaria, ou uma casa confortável. Chegando por lá, arranjo uma moça, me caso, 

tenho meia dúzia de mininu, compro uma terrinha, uns gadim e pronto, to feliz. Não é o que 

diz Salomão, “Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade 

(...) o resto é correr atrás do vento”. Agora eu pergunto, tem como fazer isso aqui na cidade 

em meio a essa correria?

Sofia pensou um pouco, e respondeu:

      - Ter até que tem, mas preço é muito alto. Poucos estão dispostos a pagar. 

Então vai deixar mesmo a cidade, não é?

      - Sem dúvida. A cidade é muito complexa. Por ter sido feita por homens é 

cheia de defeitos. O campo possui a natureza, e a natureza foi feita por Deus.

Charles, admirado da simplicidade e profundidade da exposição, perguntou – 

como você faz pra ser feliz com um ideal tão simples?

O mineiro deu um sorriso e respondeu – você não precisa de um grande ideal 

pra ser feliz, basta que tenha um no qual acredite de verdade.

Pouco tempo depois o reverendo chegou. Mauricio se despediu e foi conversar 

com o pastor a respeito de sua situação.

CAPÍTULO 67

O CASAMENTO
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Diz a  lenda,  que o homem veio do macaco,  ou pelo menos de um primata 

parecido. Eu não acredito nisso, mas caso fosse verdade, estaríamos em sérios apuros.

Boa parte dos costumes que adotamos enquanto homens, colidem frontalmente 

com o comportamento dos animais, mormente com o dos símios.

Um desses costumes é o matrimonio. Entre os animais, a poligamia é comum e 

a fidelidade é rara. Entretanto, o homem “criou” o casamento, um momento mágico onde se 

desafia o instinto em face da razão.

Quem estava se casando era Cláudio, um dos jovens da igreja, e Cíntia, jovem 

de outra denominação. 

Ele  tinha  dezenove anos,  ela  tinha  dezesseis.  Muita  gente  achava  loucura  o 

comportamento dos dois, contudo, nada os dissuadia da união.

O reverendo era quem celebrava o casamento. Quando a cerimônia estava quase 

acabando, Cláudio pediu o microfone para dirigir algumas palavras ao público – sei que 

pode parecer loucura o que eu e minha esposa fizemos hoje.  Muitas  

pessoas perdem um tempo precioso da vida se perguntando se aquilo 

no que acreditam é verdade. Para tais pessoas eu afirmo: aquilo no que 

vocês acreditam não passa de uma mentira. Quando se acredita de fato 

que algo é verdade, ainda que não seja logicamente comprovável, seu 

espírito  estará  tão  possuído  por  isso,  que  não  importarão  as 

adversidades, as lutas e os intempéries, você estará disposto a dar a  

vida por isso. O certo é que a dúvida jamais paira sobre a verdade1. E é 

esse o sentimento que tenho no meu coração hoje. Tenho certeza que o  

que faço hoje será por toda eternidade, pois fui feito para isso. Tendo 

essa certeza, me casei hoje com ela e lhe dei para sempre o meu amor  

e minha mão. Se o meu destino e o dela são o mesmo, por que esperar 

mais para juntá-los?

CAPÍTULO 68

À QUEM POSSA INTERESSAR
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Era domingo à noite. Charles e Sofia acertavan os últimos detalhes da roupa. O 

reverendo ainda estava no quarto terminando o sermão. Pesquisara a semana inteira, nunca 

trabalhara tanto em um sermão.

O culto foi especial. O coral fez a melhor apresentação de sua história, a igreja 

nunca havia estado tão cheia, e o sermão nunca tinha sido tão profícuo.

O título escolhido pelo reverendo naquela noite foi: A trágica divisão no éden.

Quando Charles ouviu o título, sentiu que algo aconteceria em sua vida naquela 

noite. Cada palavra proferida do púlpito era um elo para o pensamento dele.

O  reverendo  falava  com  eloqüência,  a  respeito  das  funestas  conseqüências 

advindas ao homem depois do pecado. Num determinado momento do sermão, veio o elo 

perdido de Charles.

“Quando  Deus  nos  criou,  nos  fez  à  sua  imagem  e 

semelhança.  Nós éramos seres que possuíamos a perfeição em 

nosso  caráter.  Nosso  relacionamento  com  Deus  era  íntimo  e 

verdadeiro, a perfeita interação entre criatura e criador. Éramos 

seres que víamos a Luz e interagíamos com ela.

Infelizmente, num dia fatídico, o homem pecou. Eu não 

sei, exatamente, como foi esse pecado cometido pelo homem, a 

única coisa que sei é que seus resultados foram trágicos para toda 

humanidade.

A  partir  desse  momento  começou  uma  triste  divisão 

entre Deus e o homem.

Passamos a ser uma raça que, por não mais estar em 

contato com a Luz1, caiu em profundas trevas. Deixamos de lado o  

amor à perfeição que possuíamos, e criamos uma realidade cheia 

de  defeitos  e  falhas.  Nossos  ideais  resumiram-se  a  nossa 

capacidade de criá-los. Começamos a construir um mundo que se 

tornaria nossa própria ruína. Passamos do perfeito idealismo a um 

monótono realismo. O pecado destruiu a essência do homem a tal  
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ponto, que hoje ele não sabe mais quem é.

Apesar de nossa falha, amor de Deus pela humanidade 

jamais cessou2. Por isso ele permite que algumas pessoas venham 

ao mundo preservando parte de nossa verdadeira essência, para  

que  coisas  como  o  amor,  felicidade  e  ideais,  possam  existir 

sempre entre nós.

Muitas  têm  sido  essas  pessoas:  Moisés,  Buda,  Platão,  

Confúcio,  Gandhi,  Lutero,  Calvino,  o  apostolo  Paulo,  Rousseau, 

John  Wesley,  Spurgeon,  Agostinho,  Martin  Luther  King,  madre 

Tereza,  Francisco  de  Assis,  Paulo  Leivas  Macalão,  Rui  Barbosa, 

Joaquim José Da Silva Xavier, entre muitos outros.

É bem certo que alguns deles não tiveram a chance de 

realmente conhecer a Deus, como nós, mas o conheceram a seu 

modo, e isso não impediu que cumprissem sua missão, que era a  

de servir  de exemplo.  Eles estavam acima da mediocridade da 

humanidade e por isso eram perseguidos.

É claro, não podíamos esquecer do mais importante de 

todos,  Jesus  Cristo.  Ele  veio  ao  mundo  com  a  missão  de 

novamente  nos  ligar  a  Deus  e  nos  trazer  para  a  luz.  Ninguém 

sofreu como ele o peso de ter que viver em um mundo corrompido 

como o nosso. O sofrimento dele ia muito além da ciência que  

tinha de sua morte. Apesar de estar sempre cercado de pessoas,  

sentia-se sempre sozinho por não ter alguém a sua altura para 

manter comunhão. O único que o entendia era o Pai. Ele mesmo 

perguntou aos seus discípulos certa vez:

“Até quando vos sofrerei?3”.

Ele veio pregar o amor num mundo de ódio, a vida onde 

só existia morte4. Ele veio trazer luz as nossas trevas. Porém, sua 

luz brilhou tanto que nos cegou, e nós não só o rejeitamos, como 
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também o matamos. E no único momento em que ele foi pecador 

como nós, não porque tivesse pecado, mas porque levava nossos 

pecados, até mesmo Deus o abandonou5.

Entretanto,  por  uma  questão  óbvia  ele  ressuscitou,  o 

mundo não era digno de acabar com ele.

Assim  como  todos  esses  que  citei,  ainda  hoje  Deus 

continua enviando ao mundo pessoas dessa estirpe, que trazem 

consigo parte de nossa verdadeira essência”.

 

Era isso. Charles não podia acreditar. A vida toda lera a Bíblia e a história do 

gênesis. Sempre lera muito a respeito da vida daqueles homens dos quais seu pai falara, 

mas nuca notara que eles formavam um grupo ontologicamente idêntico.

Tudo agora fazia. O sonho que tivera com Charlote, as palavras do mineiro, o 

discurso de Cláudio em seu casamento, as palavras de Esperança, mãe de OlhosD’alma. É 

tudo uma questão ontológica.

Claramente entendia porque tinha se apaixonado por Leyde, e porque sempre 

fora quem foi. Tudo era fruto da essência que carregava consigo. Essa essência era boa em 

si e alheia a coisas ruins.

Entendeu que o fato de amar tanto a beleza era fruto de sua essência, que trazia 

em si, o gosto pela perfeição. Agora sabia porque desde a infância se sentia deslocado do 

resto do mundo7.

Teve a resposta do porque algumas pessoas, assim como ele, sempre esperavam 

o melhor das coisas, não importa o quanto estivessem ruins.

Ao final do culto, se despediu de todos rapidamente e deu um beijo apertado 

nas bochechas de Carolina, que ficou sem entender o porquê.

Charles falou para Sofia que voltaria a pé, tinha muito no que pensar. Sofia 

ficou encabulada com a felicidade do filho.

Ao chegar em casa, Charles deu um abraço no pai e disse – Esse foi o melhor 

sermão da sua vida! – o reverendo não entendeu bem o porquê, mas ficou contente com o 

elogio.

Charles dirigiu-se a seu quarto e se isolou. Iria escrever aquela que, ao longo de 
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sua vida, seria sua grande filosofia.

CAPÍTULO 69

COM OS OLHOS DA ALMA

Bem, até aqui me dirigi a mim mesma durante a narrativa na terceira pessoa, 

porém, agora que nos aproximamos do fim, creio não ser mais necessário fazê-lo.

Minha  intenção  era  manter  a  impessoalidade  dos  fatos,  mas  creio  que  não 

consegui fazê-lo como eu queria. Ao me descrever como uma personagem, acabei por me 

favorecer um pouco, mas isso é normal, ou no mínimo, tolerável.

Talvez tenha exagerado um pouco em minha devoção por Charles, talvez tenha 

sido parcial demais na descrição de Leyde e, quem sabe, muito idealista em relação à vida, 

contudo, Charles me ensinou a ser assim.

Agora que já desvendei esse segredo, deixe-me concluir a narrativa.

Na segunda-feira pela manhã, Charles foi ao cemitério visitar Charlote. Fazia 

exatamente um ano que ela havia morrido.

Ele sempre ia sozinho, dessa vez me chamou e eu o acompanhei.  Disse que 

queria me mostrar algo.

Ao chegarmos no tumulo, ficamos por quase meia hora em silêncio.

Depois desse período de reflexão, ele tirou um papel do bolso.

      - O que é isso? – lhe perguntei

      - É algo que eu fiz, e queria dedicar a você e a Charlote. Você será a 

primeira e última a tomar conhecimento disso, as outras pessoas não precisam saber, é algo 

nosso, não estão à altura.

Ele  desdobrou um papel  que  tinha  no  bolso,  subiu  em cima  do  túmulo  de 

Charlote e começou – com os olhos da alma...

Eu lhe interrompi.

      - É esse o titulo?
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      - É. O coloquei em homenagem àquela garotinha.

Eu me sentei em frente a ele e lhe disse – vá em frente.

Estávamos  apenas  os  três  no  cemitério.  Eu  e  ele  em matéria,  Charlote  em 

memória.

De cima do túmulo, iniciou em tom épico:

Com os olhos da alma

No decorrer da historia, alguns homens têm elevado seu 

espírito acima dos demais.

São  pessoas  que  já  trazem em sua  essência,  amor  e 

esperança para darem ao mundo.

Enquanto habitam entre nós, vivem a eterna melancolia 

de  sentirem  a  falta  do  lugar  de  onde  vieram,  e  que  era  seu  

verdadeiro lar.

São pessoas que interiormente sentem-se sozinhas, mas 

que exteriormente nos alegram com sua presença.

Por  pior  que  seja  o  mundo,  insistem  em  tentar  

transformá-lo  e  fazer  dele  um  lugar  melhor.  Não  aceitam,  em 

hipótese nenhuma, desistir de lutar.

Constantemente são taxadas de idealistas, sonhadoras, 

otimistas, românticas, e outras coisas do gênero, mas é por causa 

de tais pessoas que o mundo ainda não sucumbiu.

No dilema: ser ou não ser? Por uma questão de justiça,  

tais pessoas não mereceriam estar, pois não é justo impor-lhes tal 

pena.  Existir  para  essas  pessoas  é  um  peso,  entretanto,  se 

esforçam para que a existência dos outros seja mais leve1.

Essas pessoas quase nunca são percebidas, entretanto, 

dão suas vidas pela dos outros2.

Perseguem seus  ideais,  muitas  vezes  contra  a  própria 
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vontade, pois não podem negar sua essência.

Amam a beleza porque ela faz parte de sua natureza.

Deus, por seu infinito amor, nos envia esses seres, para 

que, inspirados neles, aumentemos nossa vontade de viver.

Enquanto o mundo existir, tais pessoas iram surgir para 

equilibrar o caos da existência.

Platão dizia que o que dava origem ao nosso vir a ser era  

a queda que as almas, ao contemplarem o mundo, sofriam do céu. 

Essas pessoas não caíram, foram empurradas.

A todos esses gigantes que foram, que são e que serão, 

dedico nossa existência e prometo cumprir o dever.

Não  há  porque  se  entristecer,  somente  essas  pessoas 

conseguem ser  felizes  de  verdade.  Somente  elas  descobrem o 

prazer que pode ser o viver a realidade.

Essas  pessoas  enxergam  mais  longe,  porque  vêem  o 

mundo COM OS OLHOS DA ALMA. Olhos esses, que um dia já foram 

de todos, mas que agora são privilegio de poucos.

         Lembro-me que quando Charles acabou de ler, queimou o papel e deixou 

as cinzas voarem. Ele sorria e eu chorava de emoção.

      - Vem, me da sua mão – disse-me ele – não há motivos pra chorar, tudo o 

que eu disse se aplica a mim, você, Charlote, e a todos que vêem o mundo com os olhos da 

alma.

      - Você tem razão – respondi eu, enxugando as lagrimas.

Charles me levantou do chão,  e nós começamos a dançar.  Ele cantava e eu 

sorria. Não me lembro por quanto tempo ficamos ali.

Essa é uma aprova da metafísica: existem momentos em nossa vida, que a razão 

não explica e os sentidos não captam. Essa manhã foi assim.
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CAPÍLO 70

EPÍLOGO

Os anos se passaram, e Charles foi fiel a si mesmo até a morte.

Quando estava com trinta anos foi um dos precursores da reforma protestante 

do século XXI. O movimento rachou a igreja evangélica do Brasil no meio. Era necessário, 

como nos dias de Lutero, a igreja estava morta.

Depois  de  Leyde,  Charles  não  mais  se  envolveu  com  ninguém,  ao  menos 

fisicamente. Passou o resto de seus dias sozinho. Mas não pense que ele não amou mais. 

Amou seus ideais até o fim.

Acredito que tenha sido melhor nunca ter se envolvido com ninguém. Qualquer 

envolvimento que ele tivesse com uma mulher não teria sido suficientemente magno para 

atender os anseios daquele coração.

Para ele se cumpriram às palavras de Salomão:

“Procurei uma mulher entre mil e não achei nenhuma1”.

Dizem que ele permaneceu solteiro na terra porque estava casado com Charlote 

no céu. A questão não era tão simples assim.

Aos trinta e três anos de idade, Charles foi acometido por uma doença mental 

degenerativa.  Uma doença  raríssima que levava  a  pessoa a  uma espécie  de isolamento 

psíquico absoluto, um desligamento total do mundo.

A doença evoluiu rápido. Mas em seus últimos dias de reflexão, Charles me 

chamou pra conversar no banco do jardim da igreja, como fazíamos na juventude. Tinha 

um papel numa das mãos. Algo incrível aconteceu nesse dia.

Ode a mulher ideal

Você contem a mistura perfeita

Oh minha amada, és minha eleita.
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Tua meiga solicitude me foi sempre traduzida através de 

pudicas atitudes.

Quando foi necessário você foi dura comigo

Porém nunca me negou o ombro amigo.

Minha ontologia revelará no infinito, a magia da alegria

Que foi viver ao seu lado todos os meus dias.

Mesmo que eu não tenha te amado como deveria

Você viveu por mim todos os seus dias.

Você me amou com o amor Ideal

O sistema de Platão agora é real.

Nos mais belos versos que eu te escrevi,

Sinceramente, nunca consegui expressar com clareza

Toda sua beleza e o brilho contido no seu olhar.

Do oceano fiz abrigo, da terra e do ar,

Mas você sempre foi o infinito e nunca pude te encontrar.

Tu és etérea

Eu sou estéril.

Nunca nos esqueceremos

Nunca nos tocaremos

Pra sempre nos amaremos.

Charles me passou o papel e disse – eu sempre amei você e a Charlote. Como, 

fisicamente, não podia corresponder aos dois amores ao mesmo tempo, preferi amá-las do 

meu jeito. O único motivo para eu não ter desanimado completamente quando ela morreu 

foi você ter estado ao meu lado.

Depois de dizer isso, se aproximou lentamente, e me deu o único beijo que dei 

em toda minha vida. Foi um dos melhores momentos da minha existência.

Charles se foi e eu fiquei.
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Também passei todos os meus dias “sozinha”, mas não solitária. Para mim, se 

cumpriu a segunda parte das palavras de Salomão:

“Procurei um homem entre mil e achei um2”.

Quando a doença se gravou de vez, fiquei responsável por Charles. O reverendo 

e Sofia não tinham condições, mal podiam cuidar de si mesmos devido a idade avançada. 

Além do mais, fiz questão de cuidar dele.

Depois de algum tempo, a doença avançou para os nervos das pernas, Charles 

teve que passar para uma cadeira de rodas.

É interessante o que o amor pode fazer, pois apesar de sua situação física, ainda 

hoje quando olho para o profundo dos olhos de Charles, reconheço aquela mesma essência 

que sempre nos uniu. E sei que ele está lá, pois sem que se mova, nossos espíritos se unem 

novamente. Quando me aproximo, ele segura minha mão e sorri, no fundo sei que nossas 

almas conversam, é metafísico. 

Nossa  união  dispensa  sua  presença  física,  a  verdadeira  união  é  metafísica. 

Nunca se esqueça disso.

Ele foi o tipo de pessoa que vem como um cometa, passa, deixa o brilho, e 

depois desaparece. Pessoas como ele conseguem ser feliz em qualquer situação, a felicidade 

está dentro delas.

Alguns críticos dizem que certos homens são escravos de seus ideais, alienam-

se da realidade na esperança de viverem felizes em si mesmos. Talvez isso seja verdade, 

mas também é uma verdade que pessoas que fazem essas críticas também sejam alienadas, 

e o pior, são alienadas pela desilusão.

Podemos  fazer  três  classificações  básicas  de  homens:  os  pessimistas,  os 

realistas  e  os  otimistas.  Eu  diria  que  os  pessimistas  são  pessoas  conscientes,  porém, 

infelizes. Os realistas são alienados, pois quem sabe o que é a realidade? E por fim, existem 

os otimistas, que podem até estar errados, mas ao menos são felizes.

Agora que nossas vidas estão chegando ao fim, tenho certeza que em breve 

estaremos  juntos  na  Eternidade  novamente.  Charles  foi  primeiro  que  eu,  mas  não  vai 

demorar  muito  e  também  estarei  lá.  Ali,  Charles  poderá  amar  a  mim  e  a  Charlote 
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perfeitamente, de modo infinito é completo. Nos veremos face a face.

Pode a resposta de Charles não ter sido aquilo que você esperava. Talvez você a 

ache romântica demais, porém, estou cansada de respostas lógicas e racionais dadas pelo 

homem moderno, somente nos conduzem a um grau de ignorância ainda maior. Deixemos 

os sonhos nos fazerem felizes.

Bem, com Charles foi assim. Quanto a mim, sou apenas uma discípula.

O  mundo  pode  ser  péssimo  ou  maravilhoso,  dependerá  de  você.  Isso  não 

significa ignorar que coisas ruins e tristes existam, significa entender que você não faz parte 

delas. Nós estamos no “mundo”, mas não fazemos parte dele.

Como últimas palavras, pois sei que já falei demais, vou deixar o que escrevi no 

epitáfio da lápide de Charles:

“Aqui jaz alguém que enxergou mais longe, porque enxergou 

com os olhos da alma”.

Notas.

Capítulo 1

1- Reunião evangélica dominical

Capítulo 2

1- Caixão.
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2- Conta-nos a Bíblia, no livro de II Reis, capítulo 13 e versículo 21, 

que,  certa  vez,  um homem que  estava  morto,  ressuscitou  ao  ser 

lançado numa cova onde se encontravam os ossos de Eliseu.

3- Gênesis 3:19.

Capítulo 8

1- Provérbios 22:6

2- O Batismo nas águas, que é sempre acompanhado pelo batismo com 

o Espírito Santo.Não há dicotomia.

3- Frase do consagrado livro Pequeno Príncipe.

Capítulo 10

1- Registro acadêmico.

Capítulo 11

1- Neologismo,  oriundo  do  termo  “fundamentalista”,  utilizado  em 

teologia.

Capítulo 18

1- VDM (Vigilantes Da Moral). É um grupo de pessoas que não têm o 

que  fazer  e,  por  isso,  ficam  vigiando  a  vida  de  outras  pessoas. 

Existem em todos os seguimentos da sociedade. Diz-se “o” VDM, 

porque subentende-se a palavra “partido”.

Capítulo 19

1- Aqui estou eu.
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Capítulo 21

1- Provérbios 10:12.

Capítulo 31

1- Tiago 1:13.

Capítulo 32

1- Damas ou Senhoritas, em inglês.

2- Calvinismo: Doutrina protestante defensora do fatalismo.

3- Arminianismo: Doutrina protestante defensora do livre arbítrio.

Capítulo 33

1- Junção do advérbio “já”, com o pronome “até”.

Capítulo 34

1- Junção do advérbio “já”, com o verbo estar.

Capítulo 38

1- Personagem da famosa série Chaves, consagrada por nossa geração.

2- Iden.

Capítulo 39
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1- Expressão inglesa,  que explica bem aqueles momentos em nossas 

vidas, nos quais as memórias nos assaltam de modo inesperado e 

comovente.  Não é  o  “Deja  vu”,  pois  esse  se  refere  às  memórias 

adormecidas  em nosso subconsciente  e  que,  quando confrontadas 

com alguma visão semelhante no presente, dão-nos a impressão de 

já  as  termos  vivido  em  outras  ocasiões.  Não  passam  de  ilusões 

produzidas pela entropia dialética de nossa psique, ou seja, o contato 

entre consciente e “inconsciente”.

Capítulo 40

1- João 19:34.

Capítulo 42

1- Romanos 8:28.

Capítulo 43

1- Juízes 16: 22

Capítulo 45

1- VDM

Capitulo 46

1- Ter a reputação maculada perante outras pessoas.

Capítulo 51
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1- Bucolismo e Arcadismo.

2- Rotações Por Minuto.

3- Eu não quero morrer.

4- Sistema de freios computadorizado, existente em alguns carros, que 

possibilita frenagens em curvas, com segurança.

5- Jogo que consiste em perguntas feitas pelos participantes entre si. É 

vedado,  ao  menos  teoricamente,  responder  falsamente  as 

perguntas.Caso o participante não queira responder a pergunta que 

lhe foi proposta, deverá ao mesmo, ser aplicada uma penalidade que, 

geralmente é um beijo na boca, na pessoa do sexo oposto é claro, 

que  estiver  mais  próximo,  ou  uma  situação  constrangedora,  o 

famoso “mico”.O jogo é realizado com os participantes se dispondo 

em formato  circular.Um objeto  (garrafa,  chinelo,  pedaço  de  pau, 

etc...)  é  girado  no  centro  da  roda  e,  dependendo  do  referencial 

adotado no objeto, determinará quem perguntará e quem responderá.

6- Neologismo  oriundo  do  termo  “Panteísmo”,  utilizado  em 

teologia.Corresponde a um sentimento que não é amor, paixão ou 

compaixão, porém, também é positivo. É um sentimento através do 

qual, por mais que tentemos ignorar a pessoa, ou até não gostemos 

dela de fato, sentimo-nos conectados a ela por uma necessidade que 

transcende o entendimento humano. Sentimos que nós e a pessoa, 

em conjunto, fazemos parte de um todo, dependente entre si, e que 

só tem valor quando contrastado.

7- Esta  frase  está  presente  no  livro  Memórias  póstumas  de  Brás 

Cubas.

8- Hino Cristão, atribuído a Martinho Lutero.

9- Mateus 26:52.

10- João 7:24.

Capítulo 52
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1- Ditado Popular.

Capítulo 55

1- Romanos 12:2.

Capítulo 57

1- Desculpe, mas não posso.

2- Romanos 14:12.

Capítulo 58

1- Samuel 17: 38-39.

2- Mateus 26:73.

3- Mateus 14:31.

Capítulo 59

1- Consciência e memória.

2- Consciência, memória e imaginação.

Capítulo 60

1- Provérbios 3:27.

2- Gálatas 5:17.

3- Mateus 5:42.

223



Capítulo 63

1- Instituto Médico Legal.

2- João 6:39

Capítulo 64

1- Atos 7:59

Capítulo 67

1- Romanos 5:5

Capítulo 68

1- João 8:12

2- João 3:16

3- Mateus 17:17

4- João 11:25

5- Marcos 15:34

Capítulo 69

1- Mateus 11:29-30.

2- Romanos 5:8

Capítulo 70
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1- Eclesiastes 7:28.

2- Op. Cit 
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