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as portas do Olimpo 
se abrem!

As harpas das Musas de Apolo soam melódicamente anunciando o início da pri-
meira edição da Midas Revista. Eu sou o Bernardo, fundador desse coletivo e 
estou muito animado para mostrar a vocês tudo o que preparamos. Com uma 
sessão especial para nosso convidado, contos incríveis de oito autories maravilin-
des e aquele gostinho de quero mais para a nossa próxima edição, procuramos 
reinventar histórias já contadas há séculos, agora contadas por autories de mi-
norias sociais.

Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o que me motivou a fundar a 
Midas. Desde pequeno eu sempre senti que estava destinado à coisas maiores, 
talvez eu tivesse lido livros de jornada do herói demais, mas seja como for isso 
me deu uma vontade absurda de criar. Desenvolvi meu senso artístico, me apai-
xonei por todas as formas de expressão e encontrei um lar na literatura, por isso 
decidi que era a minha hora de contribuir de algum jeito para ela.

A Midas nasceu desse desejo. Acrescentar, amplificar vozes de autories de mino-
rias e levar suas histórias para mais pessoas. Sei que é muito ambicioso da minha 
parte, mas eu sou assim, sempre com a cabeça nas nuvens. Estou muito feliz por 
poder ter vocês aqui agora, espero que essa edição seja apenas o começo de algo 
muito maior, e que vocês queiram nos acompanhar até as próximas etapas da 
revista. 

Nós queremos ressignificar os mitos da Mitologia Grega, incluir pessoas de mino-
rias sociais como protagonistas de histórias que ouvimos a vida toda, mas nunca 
nos sentimos representades nelas. O Rei Midas transformava tudo em que to-
cava em ouro, e esse é o propósito da revista. Escritores têm o mesmo dom de 
transformar ideias em algo extraordinário! Contamos com vocês para apresentar 
a riqueza da literatura nacional em nossa revista.

Sem mais delongas, vamos para o que interessa! 
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deko lipe
M: Bom, Deko, primeiramente gostaría-
mos de agradecer mais uma vez por ter 
aceitado o convite da equipe da Midas 
Revista para participar da nossa primei-
ra edição como convidado homenagea-
do. Ficamos muito felizes com o apoio 
que tu nos deu desde o início da revista, 
então é muito gratificante abrir esse es-
paço pra ti aqui. Queria pedir para que 
você se apresentasse:

D: Nossa, eu que me sinto honrado com o 
convite de estar aqui com vocês e que seja 
a primeira edição de muitas!  Eu sou Deko 
Lipe, soteropolitano, fofo, ator, escritor e 
produtor de conteúdo no Primeira Orelha.

M: Então, você tem um projeto, o “Primei-
ra Orelha”, que pelo que lemos serviu para 
te reaproximar da literatura, né? Pode 
nos contar um pouco como foi o processo 
de criação desse portal literário?

D: Como foi dito, o Primeira Orelha nasce 
da necessidade de retornar ao universo 
da literatura. Em 25 de março de 2018, de-
pois de mais de três anos sem ler nenhum 
livro literário, foi criado o perfil do PO nas 
redes sociais para servir de estímulo, re-
gressar à literatura e trocar experiências 
com demais leitores.

Atualmente temos como foco as literatu-
ras infantil, infantojuvenil e com represen-
tatividade LGBTQIAP+. Pensar a união de 
públicos que a sociedade heteronormati-
va desassocia é justamente o passo que 
tento dar para a naturalização da minha 
existência. Diante disso, faço uso da litera-
tura para essa aproximação.

M: Você faz parte da comunidade LGB-
TQIAP+ e é nordestino, isso reflete bas-
tante no seu trabalho, pois percebemos 
que tu está sempre em busca de traba-
lhar com representatividade. Qual a im-
portância da representatividade para o 
seu trabalho?

D: Pensar temáticas dentro da literatura é 
um dos meus maiores desafios. Entender 
que ainda existe muita marginalização, 
tanto de gênero quanto de regionalidade, 
é o primeiro passo para isso. Perceber que 
inúmeras vezes eu fui o ponto nordestino 
ou a voz LGBTQIAP+ de um evento é justa-
mente tentar sempre trazer mais pessoas 
como eu para que entendam que somos 
muites. Por isso tento ao máximo trazer 
isso no que eu faço sempre que posso.

M: Recentemente você publicou dois 
livros/contos com a Se Liga Editorial, 
“Meus pais e eu” e “Bem do jeito que você 
é”, pode nos contar um pouco sobre eles?
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D: Em “Meus pais e eu”, que é meu primei-
ro livro solo, conto a história de Ana Clara, 
uma menina inocente e inteligente de 13 
anos que é adotada por Bruno e Pedro. A 
partir daí, ela passa a viver uma realidade 
que, até então, era tão distante. É uma his-
tória de amizade, amor e família.

Já em “Bem do jeito que você é” é a vez 
de Paulinho, um menino de 14 anos, que 
sempre sonhou em fazer sua festa de 15 
anos com tudo que tinha direito. Só que 
para tentar acontecer, ele vai precisar da 
ajuda de Janate e Janjão. É uma história 
com trilha sonora de Pitty.

Ambas se passam em Salvador, com nos-
sas falas e cultura.

M: Você também participou da antologia 
“O Nordeste em cores” que traz histórias 
com representatividade nordestina e 
LGBTQIAP+, como foi o processo de escri-
ta do seu conto e qual importância você 
atribui à esse trabalho?

D: Sou uma pessoa que trago em minhas 
histórias sempre algo relacionado à famí-
lia. Em “Um pôr do sol especial” não foi di-
ferente. Esse conto é a história de um ra-
paz e sua relação com os irmãos e como 
foi pra ele contar sobre a sua orientação 
sexual. É uma história bem íntima e real. 

Essa história vir em uma antologia como 
a “O Nordeste em Cores”, feita por pesso-
as LGBTQIAP+ do Nordeste é ainda mais 
especial. Inclusive, convido a todes conhe-
cerem o Coletivo nas redes sociais @oxel-
gbtne.

M: Apesar de termos evoluído bastante 
com a questão de representatividade na 
literatura ainda há muito caminho a per-
correr e às vezes muitos de nós ficamos 
cansados de tentar. Você poderia deixar 

uma mensagem de apoio à essas pesso-
as?

D: Não há porque deixar de seguir um ca-
minho que é vitorioso só em ele existir. 
Descobri que a gente escrevia e tinha pro-
tagonismo em literatura em 2018. Desde 
lá nunca pensei em desistir, mas sim em 
sempre existir. Não é fácil, não é tranqui-
lo, mas é prazeroso poder fazer parte de 
uma evolução tentando contribuir de ma-
neira tão digna e com amor. Então, sim-
plesmente exista.

M: Deko, mais uma vez, muito obrigado 
por ter aceitado participar da primeira 
edição da Midas Revista, ficamos muito 
felizes em poder abrir esse espaço para 
um autor tão especial quanto você. E 
para nosses leitories, se liga que abaixo 
teremos mais conteúdos com o Deko! 

Os trabalhos de deko lipe

Site: https://primeiraorelha.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/pri-
meiraorelha

Fanpage: https://www.facebook.com/pri-
meiraorelha

Twitter: https://twitter.com/primeiraorelha

Página de autor na Amazon: https://amzn.
to/2KfC6Sq

Skoob: https://www.skoob.com.br/usuario/
4146132-deko-lipe

Meus pais e eu (físico): https://loja.seligae-
ditorial.com.br/meus-pais-e-eu-brindes

O Nordeste em Cores: https://amzn.to/2LI-
fme6

https://primeiraorelha.com.br/ 
https://www.instagram.com/primeiraorelha 
https://www.instagram.com/primeiraorelha 
https://www.facebook.com/primeiraorelha
https://www.facebook.com/primeiraorelha
https://twitter.com/primeiraorelha 
https://amzn.to/2KfC6Sq 
https://amzn.to/2KfC6Sq 
https://www.skoob.com.br/usuario/4146132-deko-lipe 
https://www.skoob.com.br/usuario/4146132-deko-lipe 
https://loja.seligaeditorial.com.br/meus-pais-e-eu-brindes 
https://loja.seligaeditorial.com.br/meus-pais-e-eu-brindes 
https://amzn.to/2LIfme6 
https://amzn.to/2LIfme6 
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carta especial

De: Deko Lipe
Para: Você

Queria acreditar que existiria um lugar 
100% bom. Livre de insultos, descasos e 
desvalorização. Porém, ainda não encon-
trei e está tudo bem. Vamos nos virando, 
reinventando, buscando nossa melhora 
tentando tornar menos nocivo e fazendo 
valer a pena onde estamos.

Assim, pra mim, é viver o mercado edito-
rial. É perceber que é um lugar que tem 
potencial, que transforma, que entende 
que o livro é de fato uma arma potente 
em nos transformar a cada leitura. Quan-
do entrei, lá em 2018, jamais imaginaria 
que seria assim, mas cada vez mais busco 
dar o meu melhor fazendo minha parte.

Aqui encontramos pessoas boas e as não 
tão boas e que se passam de boas, como 
em todo lugar, acontece que é preciso es-
tar alerta para não nos deixar levar pelo 
fluxo e acabar sendo apenas uma pes-
soa que mais fere do que contribui para 
nossa literatura. Não acredito que ape-
nas apontar críticas pseudo-construtivas 
para tudo vá contribuir para nossa me-
lhora. Acredito que vale muito mais uma 
conversa privada do que uma opinião ex-
posta que mais destrói do que alimenta 
o bem.
 
Creio na literatura que transforma e sigo 
meu caminho acreditando nisso. Temos 
pessoas incríveis produzindo conteúdo 
que agrega, pessoas escrevendo histórias 
diversas que dá um orgulho retado de po-
der ler e acompanhar. Percebo que tenho 
pessoas comigo desde o primeiro conta-
to e juntes somamos em prol de algo que 
acreditamos: a literatura nacional.

Em quase três anos de existência do Pri-
meira Orelha já vivi tantas coisas massa. 
Já realizei tantas ações bacanas e nunca 
pensei em desistir.
 
Quem diria que um dia eu publicaria algu-
ma coisa? Quem diria que um dia eu seria 
autor? Quem diria que eu participaria de 
eventos em escolas para falar sobre lite-
ratura de diversidade? Nossa! Nem eu. E 
olha só o que já conquistei. Para algumas 
pessoas pode ser nada, mas pra mim é 
uma conquista e sou muito feliz por isso 
e tenho certeza que ainda há muito cami-
nho bonito para prosseguir.
 
Então sigo acreditando no que faço e te-
nho orgulho de cada conquista de pes-
soas nossas, pois cada passo dado é 
uma porta que se abre tanto para quem 
está chegando quanto para quem já está 
no mercado. Isso não só fortalece como 
também incentiva. Estamos caminhando 
para a melhora e precisamos celebrar 
cada avanço.
 
A minha dica para quem ama literatura, 
tanto para quem escreve quanto para 
quem lê ou trabalha neste mercado, é: 
acredite no que faz, a literatura é sim 
uma ferramenta de resistência, afeto e 
inclusão. Ela salva, pois me salvou. Afi-
nal, Para todo mal há livros e o bom da 
vida é ser livro.

https://amzn.to/2LIfme6 


8



9

Davi A. de Oliveira
Pelo amor de Zeus: Um Deus no exame de DNA

Minibio: Meu nome é Davi Araujo de Oliveira, tenho 19 anos, sou de 
João Pessoa-PB. Atualmente sou Graduando em Licenciatura de Filo-
sofia Tenho como hobbies a escrita criativa e a produção de conteúdo 
audiovisual para a internet. (Pretendo algum dia me profissionalizar na 
área). Pretendo ser professor de Filosofia e Filósofo.

Redes: Instagram 

Conto: Pelo amor de Zeus - Um Deus no exame de DNA
Editado por: Arthur Araújo
Revisado por: Juliana Medina
Ilustração: Vicent Bernardo A. Santos

https://www.instagram.com/davi_araujo_de_oliveira/
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Zeus é conhecido mundo afora como o 
pai dos deuses. Não é para menos, caro 
amigo, ele nunca abriu mão de aventuras 
eróticas com uma bela mortal. Isso sem-
pre resultava em novos descendentes, e 
muitos deles ficaram famosos, como Apo-
lo, Héracles, Hefesto e tantos outros.

Durante suas andanças pelo mundo, Zeus 
gerou tantos filhos que alguns nem se-
quer são citados pela mitologia grega. É o 
caso de Landim, nascido em Caaporã, in-
terior da Paraíba, filho de Zeus com a mor-
tal dona Penha. Essa era pobre de nascen-
ça, suas roupas eram lençóis remendados 
que, de certo modo, atraíram Zeus por 
lembrar as vestes das mulheres gregas.

Como sempre, depois que Zeus supriu 
seus desejos carnais, abandonou dona 
Penha já grávida de Landim. Quando o 
menino completou dezoito anos, come-
çou a demonstrar alguns poderes: utiliza-
va as mãos para umedecer o solo, o que 
fazia com que fosse possível plantar suas 

raízes — inhame, macaxeira e batata doce 
— naquele chão árido.

Sem poder mais esconder as origens do fi-
lho, dona Penha, mesmo relutante, viu-se 
obrigada a contar a verdade para Landim.

— Meu fio, eu sei que você sempre se viu 
como diferente dos outros — disse dona 
Penha —, e isso tem um motivo.

— Então me diga, mainha! — exclamou 
Landim. — Não aguento mais ser visto 
como aberração pelos os outros.

— Eu nunca te falei do teu pai, né, filho?

— Meu pai? — ele questiona, já nervoso. 
— O que tem ele?

— Filho, teu pai não era um homem comum.

— E ele era o quê, mainha? — inter-
rompe Landim.

— Ele… — dona Penha responde relutan-
te. — Ele era um deus, meu filho.

— Um deus? — questiona Landim com a 
voz trêmula. — Que brincadeira é essa, 
mãe?

— Não é brincadeira, meu filho — respon-
de dona Penha. — Quando eu era mais 
nova, me relacionei com um homem cha-
mado Zeus. Ele era o deus dos raios e, du-
rante nossa relação, engravidei de você.

Landim ficou calado por vários minutos, tudo 
aquilo era demais para sua cabeça. Quem 
sou eu? Essa frase ecoava em sua mente.

— Apois, minha mãe — exclamou Landim 
—, eu ei de correr atrás dos meus direitos.

— O que vai fazer, meu filho? — questio-
nou dona Penha preocupada. — Não vá 
fazer besteira.

— Vou correr atrás dos meus direitos, 
mãe! — respondeu. — Se esse tal de Zeus 
é mesmo o meu pai, ele tá nos devendo 
muitos anos de pensão.

— E como tu vai fazer isso?
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Landim se retira da sala com um sorriso 
de orelha a orelha. Dirigiu-se até o quarto, 
buscando algo nas gavetas. Não encon-
trando, voltou para a sala.

— Mãe, tem papel e caneta aí? — pergun-
tou Landim.

— Oxe, menino! — exclamou dona Penha. 
— Pra que tu queres?

— Vou mandar uma carta pro programa 
do Paulinho — respondeu. — Vou colocar 
Zeus no exame de DNA.

— Menino, ele é um deus — ela advertiu. 
— Como, diacho, tu vais chamar Zeus pra 
um programa de TV?

— Oxe, mãe! — exclamou Landim. — 
Apois, fique vendo.

Após encontrar papel e caneta, Landim 
escreveu sua carta direcionada ao quadro 
Teste de DNA, do programa do Paulinho. 
Nela, mencionou sua condição financeira, 
a história de sua mãe, a relação desta com 
Zeus, destacando o abandono sofrido por 
parte dele.

Com a carta pronta, Landim dirigiu-se aos 
correios, enviando-a para o programa do 
Paulinho. A carta poderia demorar sema-
nas, meses, até anos para ser lida pelo 
pessoal de lá — mesmo assim, nosso se-
mideus paraibano tinha esperanças de 
que Zeus o reconheceria como filho.

Passou por sua cabeça a possibilidade de 
seu pai nem saber de sua existência, afi-
nal, estamos falando de Zeus, um deus 
importante para os gregos, um deus que 
manda e desmanda em tudo e que, acima 
disso, é pai desse personagem que esta-
mos acompanhando.

Enquanto isso, ali perto, Hermes, o men-
sageiro dos deuses, observara o estranho 
comportamento de Landim.

— Zeus não há de gostar disso! — exclamou 
Hermes. — Preciso alertá-lo imediatamente.

Hermes, utilizando suas sandálias aladas, 

deslizou rapidamente até o Olimpo, com o 
intuito de avisar Zeus das suas descober-
tas.

— Zeus, não trago notícias boas — anunciou.

— O que foi, meu filho? — questionou Zeus.

— O filho de dona Penha descobriu que tu 
és pai dele.

— Quem? — indagou Zeus. — Não conhe-
ço nenhuma dona Penha.

— Uma mulher que você conheceu lá na 
Paraíba — respondeu Hermes. — Vocês ti-
veram uma relação e ela engravidou. Hoje 
esse menino descobriu que tu és pai dele.

— Mais um filho nas minhas costas — fa-
lou Zeus. — Mas tenho um monte de filhos 
pelo mundo, o que esse aí tem de especial?

— Ele desenvolveu poderes idênticos aos 
seus, consegue regar solos usando ape-
nas as mãos.

— Impressionante! — exclamou Zeus. — 
Mas qual o problema?

— Ele alega que você está devendo anos de 
pensão — responde Hermes. — Tudo indi-
ca que tomará todas as medidas cabíveis.

— O quê? — grita Zeus. — E desde quando 
deuses pagam pensão?

— Também nunca ouvi falar de algo 
assim antes.

— Como ele pretende fazer isso?

— Pelo que entendi, ele vai se inscrever em 
um desses programas de teste de DNA.

— Ué! Eu nem sabia que deuses têm DNA!

— Acha que devemos nos preocupar, Zeus?

— Vou dar um jeito nisso.

Zeus é, de fato, um dos deuses gregos 
mais espertos que se pode conhecer. Ele 
se despiu de suas vestes divinas e no lugar 
pôs roupas terrestres, um terno bem for-
mal, com intuito de não chamar atenção 
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quando fosse visitar dona Penha. Junto de 
Hermes, Zeus seguiu em direção à cidade 
de Caaporã. Acostumado com o clima se-
reno no Olimpo, assustou-se com o calor 
que lá havia. 

— Estou derretendo! Acho que não foi 
uma boa ideia vir de terno.

— Na próxima vez que viermos, providen-
ciarei uma camiseta regata e uma bermu-
da, senhor.

Eles chegaram numa pequena casa de tai-
pa, as paredes de barro sustentadas por 
pequenos gravetos chamaram a atenção 
de Zeus.

— Não é perigoso morar numa casa as-
sim? — questiona.

Hermes bate cuidadosamente no portão 
da casa e eles são recebidos por dona Pe-
nha. Os olhos dela se enchem de lágrimas 
ao ver a figura de Zeus ali, novamente na 
sua frente. Em sua cabeça vinham as lem-
branças deles juntos, das juras de amor 
eterno. Nunca passou pela sua cabeça que 
um dia ela seria enganada por um deus. 
Meio óbvio, afinal, isso parece loucura.

— Olá, Zeus — fala dona Penha, com frie-
za. — A que devo a honra de tua visita?

— Fiquei sabendo do nosso filho. — res-
pondeu Zeus. — Como é mesmo o nome 
dele? Tainha?

— Landim… O nome dele é Landim — cor-
rige dona Penha.

— Ah, sim, sim. Isso mesmo — diz Zeus, 
sem graça. — Posso vê-lo?

— Sinto que não será possível agora. Lan-
dim saiu para enviar uma carta.

— Carta? — questiona Zeus, nervoso. — 
Mandar uma carta para quem?

— Ele descobriu que tu és o pai dele — res-
ponde dona Penha, aumentando o tom da 
voz. — Foi atrás dos seus direitos.

— Seus direitos? — Zeus estava com a 
voz trêmula.

— Tu deves sei lá quantos anos de pen-
são pro menino — responde Dona Penha, 
com um tom de raiva. — O que acha que 
ele quer?

— Essa é novidade — diz Hermes, espan-
tado. — Uma mera humana mortal co-
brando pensão de um deus grego.

— Parece piada — complementa Zeus. — 
É o fim dos tempos mesmo.

— Não é o fim dos tempos coisa nenhu-
ma — rebate dona Penha. — Os tempos 
mudaram! Nós, mulheres, sabemos dos 
nossos direitos!

— Ai, ai, Hermes — balbucia Zeus. — Já 
imaginou se todas as mulheres fizessem 
isso também?

— Não te preocupes, Zeus — responde 
Hermes. — Esse processo não vai dar em 
nada. Ela nem tem provas de que tu és re-
almente o pai dele.

— Pois saiba que ele é a cópia do pai, ca-
gado e cuspido — diz Dona Penha. — Até 
os poderzinhos ele tem.

— Mas só parecer não significa nada — 
insiste Hermes. — Como você vai provar 
que ele é realmente filho de Zeus?

— Sim, como? — complementa Zeus.

— Ora, como! — exclama dona Penha, já 
irritada. — Exame de DNA, claro!

— Para início de conversa — diz Zeus —, só é 
possível fazer esse tal exame aí se eu quiser.

— Exatamente! — concorda Hermes.

— E por qual motivo você não iria fazer 
o exame? — questiona Dona Penha. — 
Medo de algo?

— O quê? — grita Zeus, com raios nos 
olhos. — Eu sou um deus, exijo que meça 
suas palavras ao falar comigo.
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— Zeus não tem medo de nada — comple-
menta Hermes.

— É bom que não tenha mesmo — excla-
ma Dona Penha. — Então logo nos vere-
mos no programa do Paulinho para reali-
zar o teste.

— Espere sentada, porque em pé cansa — 
Zeus ironiza. — Sou um deus muito ocupado.

— Zeus governa tudo que você conhece 
— explica Hermes. — Ele não tem tempo 
para essas baboseiras humanas.

— Como pode um deus ser tão insensível? 
— questiona dona Penha, com lágrimas nos 
olhos. — E pensar que eu confiei em você!

— Oh, querida, chega de sentimentalismo 
— diz Zeus.

— Vamos embora, querido Zeus? — per-
gunta Hermes.

— Vamos, o calor daqui está me matando.

•••

Antes que Zeus e Hermes pudessem ir 
embora, Landim vem ao longe, gritando 
por sua mãe. Em suas mãos, ele traz uma 
pilha de papéis; o conteúdo da carta pa-
recia ser algo de agrado, afinal, ele vinha 
entusiasmado. Porém, o entusiasmo foi 
diminuindo à medida que Landim se apro-
ximava daquele homem de cabelos bran-
cos e olhos azuis.

— Quem é esse, mãe? — indaga Landim.

Dona Penha fica pálida e começa a gague-
jar sem saber o que dizer. Incomodado 
com o silêncio, Landim volta a perguntar:

— Mãe, quem é esse? — questiona, preo-
cupado. — A senhora tá me deixando as-
sustado.

— Meu nome é Zeus — responde o ho-
mem. — Este é o meu filho e mensageiro, 
Hermes.

— O que querem? — pergunta Landim, 
nervoso.

— Eu amaria ficar e responder suas per-
guntas, Aladim — diz Zeus, com ironia. — 
Mas, como você sabe, um deus é um ser 
de muitas tarefas e eu já estou atrasado.

— O nome dele é Landim! — repreende 
dona Penha. — Landim!

— Ah, sim, sim. Isso mesmo — responde Zeus.

Antes que dona Penha pudesse fazer al-
guma coisa, Zeus e Hermes dão as costas 
e vão embora. Ela, ao ver os dois sumindo 
no horizonte, começa a xingá-los de tudo 
que é nome, na esperança de extravasar 
sua raiva.

— Mãe, deixa esses dois pra lá — diz Lan-
dim. — Tu viste os papéis que eu trouxe? 
Era do Programa do Paulinho, ele gostou 
tanto da nossa história que quer a gente 
no programa semana que vem.

— Mas, filho, do que adianta se Zeus não 
for junto? — questiona dona Penha.

— Ah, mãe, pode apostar que ele vai — fala 
Landim, com um sorriso no rosto. — Deus 
há de estar do nosso lado. Quer dizer, o 
outro Deus, você entendeu, né?

— Ai, filho! — exclama dona Penha, sor-
rindo. — Só tu pra me fazer sorrir numa 
situação como essa.

Landim e dona Penha se abraçam forte, uma 
demonstração de carinho e amor das mais 
sinceras. Demonstração que talvez nem os 
deuses entendam como é possível. Por falar 
neles, Hermes e Zeus chegavam no Olimpo; 
Zeus se dirigia aos seus aposentos quando 
foi surpreendido por Hera, sua esposa. Pelo 
visto, ela não estava muito feliz.

— Mais um semideus? — diz Hera, zan-
gada. — Quando tu vais parar de ser um 
canalha, Zeus?

— Oh, amor… — fala Zeus, tentando acal-
má-la. — Eu posso explicar…

— Então explica! — Hera espumava de raiva. — 
E, para o seu bem, é bom você me convencer.
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— V-você sabe que as outras são só por 
diversão, né? Meu amor todinho é só seu.

— Homem não presta nem sendo um 
deus. — Hera revira os olhos. — Como 
pode isso?

— Acredita em mim, mozin...

— Mozin é minha mão no meio da tua fuça 
— diz Hera, em tom de ameaça.

— Oh, amor… — Zeus suplica. — Faz as-
sim, não.

— Tu sais por aí engravidando as moças, 
Zeus — reclama Hera. — E agora ganhou 
foi um processo nas costas para deixar de 
ser trouxa.

— Amor, esse processo não vai para fren-
te — argumenta Zeus — Ela nem tem pro-
vas de que o filho é meu.

— O filho é seu? — questiona Hera.

— E eu sei lá, amor — responde Zeus — 
Você acha que eu paro para lembrar quem 
é meu filho ou não?

— Então ainda tem chance de ele ser re-
almente o teu filho — repreende Hera. — 
Como tu me diz que esse processo não vai 
para frente, menino?

— Ah, amor — responde Zeus —, para o 
processo ir para frente eu teria que fazer 
o exame de DNA, mas não vou.

— Não vai por quê? — questiona Hera — 
Tá com medo de dar positivo?

— E-eu? — gagueja Zeus — Você já me viu 
com medo de alguma coisa?

— Tô vendo agora! Acho bom você ir fazer 
esse exame.

— Mas amor…

— Mas nada — interrompe Hera. — Você 
vai fazer esse exame! E se você for mes-
mo o pai desse garoto.... Olha, eu não sei 
o que faço contigo!

— Não fala assim que eu fico tliste — resmun-

ga Zeus. — Você sabe que eu sou sensível.

— Sensível tu vais ficar depois que eu cor-
tar a tua bingola! — ameaça Hera. — Pelo 
menos assim aprende a não se meter com 
outras mulheres tendo uma deusa aqui 
do teu lado.

— Tudo bem, amor! Eu vou fazer o teste… 
— fala Zeus. — Se é isso que tu queres.

— E outra — complementa Hera —, se der 
positivo, eu quero que você pague a pen-
são.

— Tu tá ficando doida, Hera? — questiona 
Zeus. — Um deus pagando pensão para 
uma humana?

— Dá teus pulos! — responde Hera. — 
Ninguém manda sair por aí se divertindo 
com mulheres alheias.

— Aí, meu eu — resmunga Zeus. — Eu juro 
que depois que tudo isso acabar vou ade-
rir ao celibato.

— Mande Hermes avisar ao seu filho que 
você vai fazer o exame — ordena Hera. — 
E que se der positivo, você vai pagar a pen-
são certinho.

Zeus obedece às ordens de Hera e ordena 
que Hermes mande a mensagem. Hermes 
chega a Caaporã e mais uma vez é rece-
bido de braços abertos pelo calor do sol. 
Dona Penha e Landim ficam sabendo da 
mudança repentina de opinião por parte 
de Zeus — e agradecem aos céus pelas 
bênçãos que viriam dali em diante.

— Ei, mãe — fala Landim —, tu achas que 
foi a mulher de Zeus que reclamou com ele?

— Bem provável, meu filho — responde 
Dona Penha. — Seja lá o que tenha acon-
tecido, foi uma benção.

— Ai, mainha — diz Landim. — Falta pouco 
pra gente conseguir nosso dinheirinho de 
direito.

— Graças a Deus, meu filho — concorda 
dona Penha.
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Chegado o dia da verdade, todos estavam 
no palco do Programa do Paulinho. Dona 
Penha e Landim de um lado, Zeus e Her-
mes do outro. Hera, que não é boba nem 
nada, vigiava tudo da plateia.

— Coitado dele se fizer alguma besteira — 
sussurra Hera.

Todos na plateia pareciam incrédulos em 
relação ao que estavam vendo no palco. 
Um homem gigante, sedutor, de cabelo 
brancos e olhos azuis sentado num peque-
no sofá — e dizendo ser o próprio Zeus! 
Deve ser só mais uma artimanha sensa-
cionalista que esses programas fazem, o 
auditório pensava.

Pobres criaturas incrédulas, mal sabiam 
que ali era realmente o deus dos deuses, 
numa situação no mínimo vexaminosa. 
O apresentador Paulinho anunciava qual 
seria o “barraco” da semana. Ele narra-
va a história de dona Penha e Zeus de 
modo exagerado.

— De tudo que já vimos neste programa 
— contava Paulinho —, com certeza a his-
tória de hoje é a mais incrível, a mais emo-
cionante, a mais surpreendente. Apre-
sento-lhes, caros telespectadores, num 
oferecimento Clínicas Núcleo: A casa do 
DNA, a história de dona Penha e, pasmem, 
o deus grego Zeus.

Zeus, todo encolhido e com vergonha de 
estar ali, dá um pequeno e trêmulo aceno 
para a plateia.

— E não acaba por aí — continua Paulinho. 
— Mais impressionante do que o fato dele 
estar aqui, é o motivo pelo qual ele está 
aqui! Como vocês sabem, este é o quadro 
de exame de DNA. Vocês conhecem o jeito 
danadinho de Zeus, né, meu povo? Pois é, 
segundo a dona Penha, seu filho, Landim, 
é fruto de uma relação que ela teve com 
esse deus.

A plateia fica estarrecida com tanta infor-
mação. Parece mentira, pensavam alguns. 
O que eu estou fazendo aqui? pensavam 

outros. Querendo ou não, estavam todos 
entretidos com aquela situação.

— Em outras palavras — complementa 
Paulinho —, Landim chamou a produção 
do nosso programa para realizar o teste 
de DNA entre ele e seu possível pai, Zeus. 
Eles já realizaram o exame e nós já temos 
o resultado. Mas, porém, todavia, antes 
de revelarmos para dona Penha, Landim 
e também para todo o Brasil, nós gosta-
ríamos de saber de você, Zeus, como que 
você conheceu dona Penha?

— Então, Pedrinho…

— Meu nome é Paulinho! — corrige Paulinho.

—  Ah, sim, sim. Isso mesmo — diz Zeus. 
— Então, como eu ia dizendo, eu sou um 
homem… digo, um deus muito ocupado. 
Coisas banais, como algumas amantes 
momentâneas, acabam sendo esquecidas.

— É isso que eu sou pra você? — questiona 
Dona Penha com raiva. — Somente uma 
amante momentânea? Meu Deus, que ho-
mem medíocre!

— Enfim, o que quero dizer é que, como 
sou governante do Olimpo, não tenho tem-
po pra me lembrar de coisas pequenas. 
Tipo, eu devo ter muitos filhos pelo mundo, 
não seria possível lembrar de todos.

— E você, dona Penha? — questiona Pauli-
nho. — Se lembra da relação de vocês dois?

— Olha, Paulinho — responde dona Penha 
—, diferente deste homem insensível aí, 
eu me lembro de tudo. Das juras de amor, 
do carinho, das palavras doces, do toque. 
Mas como fui boba, meu Deus… Era só ilu-
são. Esse serzinho mequetrefe só queria 
satisfazer seus desejos carnais comigo, 
sem se importar com meus sentimentos.

— Ui, ui — provoca Paulinho. — Parece que 
o clima esquentou entre nossos convidados.

— Sabe, Paulinho — argumenta Zeus. — 
Isso pra mim parece drama, sabe? Com 
toda certeza eu engravidei outras mulhe-
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res e nenhuma delas fez esse escândalo 
todo.

— VOCÊ É UM GALINHA! — grita dona Penha.

— Então pode ser que existam outros se-
mideuses espalhados pelo mundo — con-
clui Paulinho. — Você aí de casa! Se você 
já teve relações, ou conhece alguém que 
teve, com este homem que aqui está, ligue 
pro número da nossa produção e nos con-
te seu relato!

— Eita, peste! Quê?! — grita Zeus, espanta-
do. — Aí tu me quebras, amigo…

— E olha! Parece que já temos ligações! — 
exclama Paulinho. — Alô, quem fala?

— Olha, Paulinho — diz a telespectado-
ra —, eu gostaria de não me identificar. 
Esse homem aí é um canalha! Ele veio me 
prometendo uma vida de rainha, me pro-
meteu amor eterno, mas tudo isso só pra 
apagar seu fogo. Mulheres do meu Brasil, 
não acreditem em juras de amor de nove-
la, porque quem ama não jura, faz.

— Isso mesmo! — concorda dona Penha.

— Vocês vão acreditar em qualquer uma 
que ligar? — Zeus estava indignado.

— Ninguém manda você ser pegador, 
meu amigão — diz Paulinho. — Agora va-
mos dar continuidade ao nosso programa. 
Dona Penha, você tem certeza de que Lan-
dim é filho de Zeus?

— Absoluta! — afirma dona Penha. — Eles são 
iguais, meu filho tem até poderes parecidos.

— Epa! — exclama Paulinho. — Então quer 
dizer que seu filho tem poderes também? 
Landim, pode demonstrar pra gente?

Landim, mesmo envergonhado, aceita 
mostrar seus dons — pede um balde com 
areia, se aproxima e, com suas mãos, co-
meça a umedecer aquela terra. Todos em 
volta se espantam.

— Uau! — exclama Paulinho. — Esse po-
der deve ser bem útil lá onde você mora, 
né, Landim?

— É, sim — responde Landim, com vergonha.

— Agora vai ser difícil pra você — diz Pau-
linho, apontando pra Zeus. — Tu tens mui-
ta coisa pra explicar.

— Mas, olha — fala Zeus. — É… então… 
pode ser… como posso dizer? Pode ser 
suor, não é?

— Ficou nervoso — provoca Paulinho. — Al-
guém aí se convenceu com o que ele disse?

— NÃO! — grita a plateia.

— Você entrou numa saia justa, Zeus — diz 
Paulinho. — Como que tu vais sair agora?

— Esse homem não presta — Dona Penha 
indigna-se. — A única coisa que eu quero é 
que ele pague tudo o que tá devendo.

— Eu não devo nada a ninguém — diz 
Zeus, nervoso. — Eu sou um deus, sou su-
perior a tudo isso.

— Homem com complexo de superiorida-
de. — Dona Penha revira os olhos. — Nada 
de novo.

— Eu não tenho complexo de superiori-
dade — argumenta Zeus. — Eu sou literal-
mente superior. Sou imortal. Vocês são só 
poeira perto de mim.

— Menosprezou a gente — diz Paulinho. 
— Hashtag chateado! Enfim, a produção 
está comunicando que várias mulheres 
estão ligando de todo o Brasil para tirar 
satisfação contigo, Zeus.

— Ai, pai — suplica Zeus —, o que eu faço?

— Vamos focar na dona Penha — anuncia 
Paulinho. — Você quer saber o resultado?

— Eu quero, sim! — responde dona Penha.

— E você, Zeus? — questiona Paulinho. — 
Quer saber o resultado?

— Para ser sincero, não quero, não — 
responde Zeus. — Mas seja o que os 
deuses quiserem.

— Chegou a hora de revelarmos — excla-
ma Paulinho. — Tã dã dãã… será que o 
Zeus é o pai? Será que dona Penha falou 
a verdade? Você vai descobrir agora, num 
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oferecimento Clínicas Núcleo: A casa do 
DNA! Tá com dúvida se seu filho é mesmo 
seu filho? Se seu pai é mesmo seu pai? Se 
sua mãe é mesmo a sua mãe? Entre em 
contato com a Clínica Núcleo: A casa do 
DNA, ela atende em todo o país. Ligue e 
marque já o seu exame! Eu estou abrindo 
o envelope. Está curiosa, dona Penha?

— Estou muito — admite dona Penha. — 
Meu coração chega palpitar de emoção.

— O resultado está aqui em minhas mãos 
— diz Paulinho. — Está curioso, Zeus?

— Oh, tô sim! — ironiza Zeus.

— Então, o resultado é… Que vocêêê… 
— Paulinho faz uma pausa dramática — 
Oxe… Você não é o pai? Mas o quê?

— EU FALEI O QUÊ? — grita Zeus, em tom 
de comemoração. — Eu não sou o pai!

— Mas o quê? — diz dona Penha, desola-
da. — Tem alguma coisa errada…

— E tem mesmo! — Hera grita da plateia. 
— Este homem, se é que podemos cha-
má-lo assim, como disse, é um deus. Logo, 
nosso DNA é diferente. Ou seja, esses exa-
mes criados por vocês, meros mortais, 
não seria capaz de detectar nosso DNA.

— Hera! — exclama Zeus. — O que você 
está fazendo?

— Estou fazendo justiça! — responde 
Hera. — Eu vos digo, Zeus é o pai. Eu reco-
nheço um filho de Zeus de longe.

— Cortou meu barato… — diz Zeus, chate-
ado. — Fiquei até triste agora.

— Vou cortar outra coisa quando che-
gar em casa — ameaça Hera —, pra ver 
se tu aprendes.

— Então, meu povo — diz Paulinho —, 
chegamos à conclusão de que Zeus é re-
almente o pai de Landim. Logo, pela lei, 
ele precisa pagar a pensão que deve: Uma 
dívida de mais de seis mil e quinhentos re-
ais! Para um deus não deve ser muito, né?

— O quê? — reclama Zeus. — Eu precisa-
ria vender todos os móveis da casa.

— Que seja — diz Hera. — Você sempre se 
diverte fora mesmo.

— Obrigado, meu Deus… — agradece Lan-
dim. — E obrigado deusa Hera.

— Justiça foi feita! — exclama dona Penha. 
— Finalmente esse serzinho vai pagar por 
tudo que fez.

— Esse foi mais um teste de DNA — diz Pauli-
nho. — Até a próxima semana, neste mesmo 
horário e neste mesmo canal! Tchauzinho!

Ao término do programa, todos saíram e 
seguiram seus caminhos. Dona Penha e 
Landim voltaram pra casa com a certeza 
de que a justiça tinha sido feita; Zeus, Her-
mes e Hera foram para o Olimpo. Zeus es-
tava cabisbaixo, tristonho — com o perdão 
do trocadilho, ele estava em choque. Her-
mes, que não tinha falado nada durante o 
programa inteiro, estava ainda mais cala-
do, sem entender o que tinha acontecido. 
Hera estava bufando de ódio, era possível 
ver fogo em seus olhos, fumaça saindo de 
suas narinas.

E isso é tudo que sei da história que me 
contaram. Há relatos que dizem que de-
pois desse dia, Zeus nunca mais quis sa-
ber de pular a cerca. Hera instalou sistema 
de segurança no Olimpo pra vigiar Zeus e 
designou Hermes para informá-la caso o 
deus do trovão saísse da linha.

Sobre dona Penha e Landim, agora eles 
são famosos, terão até filme biográfico — 
disseram que o ator que vai interpretar o 
Landim é o Bruno Gagliasso! Eles criaram 
ONG’s para ajudar outros possíveis semi-
deuses, ensinando jovens a controlar seus 
poderes e os usarem para o bem, uma es-
pécie de X-Man brasileiro.

Há quem diga que, até hoje, o programa 
do Paulinho recebe ligações de mulheres 
de todo o Brasil querendo participar do 
exame de DNA, alegando que seus filhos 
são fruto da relação que elas tiveram com 
algum deus.
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A traseira da nave estava danificada por 
completo, assim como a turbina direita 
apresentava defeitos, causando trancos 
enquanto disparávamos em fuga pelo es-
paço. Precisava forçar o controle para que 
permanecêssemos na linha das coordena-
das, enquanto a nave se desalinhava para 
o lado esquerdo. As luzes do painel pis-
cavam nas mais variadas cores possíveis: 
combustível ao fim, motor superaquecido, 
danos por toda parte e o oxigênio não du-
raria por muito tempo.

Já era certo que este seria o nosso fim, 
mas eu não deixaria que a União Celeste 
conquistasse tão fácil nossa morte.

— Atalanta? — Adriel me chamou, a voz 
trêmula insistindo em parecer firme. Elu 
também já tinha aceitado o inevitável. — 
Não sei se conseguiremos aguentar. Os ca-
nhões estão superaquecidos, não consigo 
continuar os disparos por muito tempo.

— Eu vou tentar entrar em um dos cin-

turões de asteroides. — Desta vez, foi a 
minha voz que soou trêmula.

— A nave está com dificuldade de alinha-
mento, você não vai conseguir desviar dos 
asteroides. — Adriel reagiu sem olhar em mi-
nha direção, apenas concentrade em tentar 
acertar as duas naves que nos perseguiam.

— Eu sei, mas é nossa única chance — in-
sisti, tentando me convencer do meu pró-
prio plano.

Respirei fundo, olhei para a tela retangu-
lar no painel da nave, que mapeava o arre-
dor, e empurrei o controle em direção às 
várias pedras flutuando entre os planetas 
daquele sistema morto. Enquanto segu-
rava com firmeza o volante, precisava re-
sistir aos solavancos das turbinas que nos 
empurravam para a direção contrária.

Uma das naves nos segue, adentrando 
ao fluxo dos meteoritos, enquanto a ou-
tra saiu de nossas vistas, dobrando mi-
nha preocupação. Entrar naquele cinturão 
significava que, além de levar em consi-
deração as guinadas da nave para a di-
reção contrária, devido à turbina danosa, 
também sairíamos do vácuo do espaço e 
navegaríamos em um campo que sofria 
força gravitacional. Minha mente apenas 
torcia para que nosso veículo fosse ca-
paz de desviar das rochas espaciais, que 
a lataria conseguisse suportar a pressão e 
que nossos perseguidores não fossem ca-
pazes de sair desse campo minado. Quero 
dizer, eu era uma excelente piloto e tinha 
sido uma das primeiras classificadas na 
formatura da Academia da União Celeste, 
precisava confiar no meu potencial para 
arriscar aquela chance – e apostar que ou-
tros pilotos não seriam capazes de uma 
loucura assim.

— Adriel, pegue o cajado. Nós o destruire-
mos, se for a única saída — soltei com um 
nó na garganta.

O que era apenas um serviço para o Con-
clave da Resistência, acabou por se tornar 
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uma missão essencial. Ao aceitar aquele 
serviço, não imaginamos que impedir a as-
censão da União estaria em nossas mãos. 
Eu e Adriel éramos apenas caçadores de 
recompensas. Ês mais notades no Mercado 
Sombrio e com valores muito bem justifica-
dos. Nossos nomes percorriam pelas som-
bras de nosso Sistema Solar e, inclusive, 
já havíamos sido contratades pela própria 
União. Não se envolver com os serviços era 
a primeira regra, mas permitir que aquele 
artefato permanecesse em mãos profanas 
ia além da recompensa. Nós não podería-
mos – e eu e Adriel entramos em acordo 
com isso. Ver o cajado sendo usado para 
controlar o cadáver de Kyron, nosso ago-
ra falecido parceiro, para nos atacar foi a 
certeza do nosso comprometimento com 
aquilo. Não se tratava de um simples con-
trato. Desta vez era sobre salvar a galáxia.

O Cajado de Caronte era de uma tecnolo-
gia muito antiga que estava longe de nos-
sas compreensões; poderoso demais para 
que existisse sem riscos, capaz de abrir 
portais para outros mundos – inclusive o 
mundo dos mortos.

Suor escorria em minha testa e eu sentia 
meus cabelos encharcados. A lataria da 
nave estava superaquecendo. O cinturão 
criava uma nova pressão ao redor do veí-
culo capenga, o volante era resistente aos 
meus comandos para desviar dos dispa-
ros e das rochas espaciais que seguiam o 
fluxo da força gravitacional.

Adriel não estava mais no controle dos ca-
nhões, e eu me percebi sozinha na cabine 
enquanto escutava os passos em corrida 
de minhe perceire. Enquanto elu se distan-
ciava, senti meus ouvidos em compressão. 
Os sons ficavam distantes, turvos demais. 
Minha respiração acelerava, meus olhos 
lacrimejavam. Não. Eu não podia deixar 
que isso acabasse para Adriel também, 
eu não podia ser responsável pela morte 
de minhe amade, assim como havia me 
desleixado e permitido a morte de Kyron. 

Adriel sabia que os responsáveis tinham 
sido a tropa da União, mas eu jamais po-
deria me perdoar. Adriel amava Kyron. Eu 
amava Kyron. Eu precisava nos tirar dali. 

Sendo vencida por um soluço, senti as lá-
grimas deslancharem pelo meu rosto no 
mesmo momento em que meus braços 
vacilaram. É nessa fração de segundo que 
a nave pende para a direita.

Um dos asteroides atingiu em cheio a asa 
lateral esquerda da nave, logo depois ou-
tra rocha nos acerta na lateral e outra no 
para-brisas, formando linhas brancas que 
percorrem como raio pelo vidro. Meu cor-
po foi jogado contra as paredes de trás da 
cabine e gemi pela dor.

Eu tinha ferrado com tudo, mais uma vez.

— Atalanta — gritou Adriel, que chegava 
se arrastando pela escotilha aberta que 
dava acesso à sala principal da nave.

— Adriel — respondi em um soluço. Esti-
quei minha mão direita até a delu, que tam-
bém estava estendida para mim, enquanto 
a esquerda segurava com força o cajado.

A nave havia se desalinhado e começava 
a girar em força centrífuga, pressionando 
ainda mais nossos corpos contra a pare-
de. Os olhos de Adriel olhavam assusta-
dos para mim, também cheios d’água. Fios 
do cabelo branco se colavam à sua pele 
azulada suada, ou molhada de lágrimas. 
Seu rosto retangular tinha traços rígidos, 
e embora Adriel não fosse totalmente hu-
mano, suas características físicas pendiam 
para as semelhanças com minha espécie. 
Os olhos eram pequenos, angulados e as 
pupilas tinham diversas pintas azul-petró-
leo em meio ao vasto negro. Encarando-o, 
podia enxergar muitas das nossas seme-
lhanças para além de nosso gênero não-
-binário. Eu queria poder ver seu sorriso 
ao menos uma última vez.

— Eu sinto muito — falei, quase gritando 
para sobrepor aos sons alarmantes da si-
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rene de danos emergentes. — Eu jurei te 
proteger com minha vida. Eu falhei. Com 
você e com Kyron.

— Nunca, Atalanta — elu gritou de volta. 
— Você nos protegeu com sua vida. — E 
então Adriel impulsionou seu próprio cor-
po para se juntar ao meu.

Nossas testas coladas e nossos lábios 
se esbarrando.

— Sabemos que tudo isso foi preciso — 
elu continuou falando, agora mais baixo. 
— Estávamos dispostes a arriscar nossas 
vidas, e se nós formos de encontro ao nos-
so Kyron agora, então levaremos o cajado 
com a gente. A União nunca poderá tocá-lo.

— Eu te amo, Adriel — falei, entre soluços.

Quando minhe amade articulou seus lá-
bios para resposta, o para-brisas se explo-
diu e o vácuo nos puxou violentamente 
para fora. Nossos olhos ficaram arregala-
dos e assustados. Eu continuava olhando 
para o fundo dos olhos delu, que devol-
viam o olhar. Uma promessa de que não 
havia acabado.

De imediato, senti o frio gelar a ponta de 
minhas mãos e a pressão do vácuo nos 
envolver. Minha visão estava embaçada 
demais para ver o que acontecia ao redor 
e eu mal escutava. Mal saberia onde esta-
ria Adriel se não fosse pelas nossas mãos, 
que continuavam em vínculo forte.

Uma luz implodiu em algum ponto à mi-
nha frente. Seria a nave explodindo? De-
pois senti o calor invadindo meu peito e 
uma lufada de ar. Tudo girava. Meus pen-
samentos eram soprados para longe. En-
tão assim era a morte?

•••

Acordei envolta pelos braços de Adriel, os 
olhos percorriam meu rosto enquanto sua 
expressão demonstrava medo. Umedeço 
meus lábios antes de falar e sinto o gosto 
férreo do sangue. Falhei na primeira ten-

tativa, a garganta estava seca demais para 
que eu pronunciasse com a facilidade que 
esperava. Olho ao redor, ao invés. Cinza e 
negro. Percorro minha mão pelo solo areen-
to e volto meus olhos para Adriel, que agora 
sorria com uma pincelada de esperança.

— Nós estamos vives — elu sussurrou, 
aproximando a testa da minha. Sinto sua 
respiração quente em minha pele.

— Como? — pergunto.

Olho para minhas mãos: as pontas dos 
dedos estavam cobertas por teias negras 
que se enlaçavam em minha pele marrom 
escura. Eu havia sentido a morte.

— Eu acho que foi o Cajado — elu respondeu, 
indicando o cajado jogado ao nosso lado.

Olho para o artefato e então para a mão 
de Adriel, a mesma que segurava o cajado. 
Estava igual aos meus dedos. Ergo minha 
mão para tocá-lo.

Antes mesmo que pudéssemos suspirar, 
diversos zumbidos de motores, vindos 
de veículos menores, nos alcançaram. O 
grupo, montando modelos pequenos de 
naves de dois propulsores, nos cercou. 
Os tripulantes vestiam trajes brancos que 
cobriam todo o corpo e capacetes com vi-
seiras pretas. Nos cercaram em círculo e 
ficaram um momento nos olhando.

Levantei-me no mesmo instante, deixando 
os braços de Adriel e levando as mãos para 
meu cinto, torcendo para que minha arma 
estivesse lá. Estava. Adriel alcançou o caja-
do, empunhando-o com a mão esquerda 
enquanto a direita também alcançava sua 
própria arma, com sorte, também em seu 
cinto. Nos levantamos e preparamos, era 
impossível que aquela performance nos le-
vasse a outra direção, senão uma batalha.

Um dos tripulantes desceu de sua nave e 
deu um passo à frente, então ergueu suas 
mãos e retirou o capacete, revelando uma 
aparência humana: A pele era branca, 
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mas possuía uma iluminação que remetia 
à prata, ou como uma pérola; o nariz ti-
nha sua parte superior alongada e ponta 
fina, seus lábios eram retos; os olhos, re-
dondos e proeminentes, eram afiados ao 
olhar para os sobreviventes.

A voz também ressoou afiada e grave ao falar.

— Deem-nos o cajado.

Olhei para Adriel. Já havíamos nos envol-
vido demais com toda essa história… se, 
talvez, apenas entregássemos a arma e 
fôssemos deixades em paz... 

Minhe amade pareceu entender minha 
expressão, mas, em discordância, respon-
deu para a mulher à nossa frente:

— Nós não podemos. — A voz era grossa e 
firme, impassível de barganha.

— Então vamos tirá-lo de vocês — ela res-
pondeu, e então vestiu o capacete nova-
mente. — Caçadoras, a postos. 

— Estão com arco e flecha — falei no ou-
vido de Adriel. — São muitas, não vamos 
conseguir dar conta. Precisamos usar o 
cajado de novo.

— Eu não sei como o cajado funcionou — 
elu respondeu, a voz vacilante. — Tome. 
— Entregou-me a arma arcaica e prosse-
guiu a fala: — Você é melhor em combate 
corpo a corpo, quem falou primeiro pare-
ce uma espécie de líder, vá até a humana 
e eu tento dar cobertura a você.

— Eu não vou conseguir, amor — falei, 
tentando estabilizar minha voz e minhas 
mãos, que demonstravam o nervosismo 
ao deixar a arma tremer.

— Você vai. Eu acredito em você — elu dis-
se, me dando um pequeno beijo na testa 
e agilmente tomando a arma de minhas 
mãos, trocando-a pelo cajado antes que 
eu reagisse.

Adriel colou as costas nas minhas em fração 
de segundos, disparando o lazer nas mãos 

da primeira caçadora que ergueu o arco.  E 
outro disparo, e mais um, e flechas e luzes 
esverdeadas disparavam ao nosso redor. 
Corri em direção à caçadora que se pronun-
ciou primeiro, os olhos a marcando, temen-
do me confundir com as outras. Se eu a ren-
desse, talvez tivéssemos uma chance.

Empunhando o cajado com um reflexo 
automático, bloqueei algumas das flechas 
que se aproximaram de mim. Alguns dis-
paros do grupo inimigo passavam zumbido 
perto dos meus ouvidos e balançavam mi-
nhas tranças. A poeira cinzenta levantava à 
medida que eu me aproximava do alvo. Ela 
não conseguiria disparar uma flecha tão 
próxima assim, nem mesmo teria agilida-
de o suficiente para armá-la. Ergui o caja-
do, pronto para baquear o corpo inimigo, 
mas um bastão metálico se abriu das mãos 
da mulher, travando o cajado e ressoando 
uma vibração dos metais em colisão.

Recuei minha arma, dando tempo demais 
para que a caçadora avançasse contra 
mim. Eu bloqueei o golpe de volta. Pre-
cisei dar vários passos para trás para me 
safar dos ataques e isso me deixava de-
sesperada. Eu estava perdendo a batalha. 
Não podia, Adriel contava comigo. Olhei 
de relance e elu continuava disparando e 
desviando dos arcos. Por algum motivo, as 
flechas pareciam não mais se direcionar 
em minha direção.

Eu conhecia uma boa caçadora.

Ela me queria como presa.

Eu era a recompensa exclusiva daquela 
mulher à minha frente.

Reuni ar em meus pulmões e flexionei os 
joelhos. A atenção da caçadora estava vol-
tada para minhas mãos e meus ombros, 
tentando buscar algum sinal de fraquejo, 
alguma antecipação para prever meus gol-
pes e reações. Abaixei meu corpo e chutei 
um de seus pés, que estavam bem posi-
cionados e firmes demais no chão. Não fui 
capaz de derrubá-la, mas foi o suficiente 
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para fragilizá-la. Levantei rapidamente e 
antecipei um novo ataque com o cajado, 
senti os braços de minha inimiga se enfra-
quecerem com o golpe.

— Uma arma poderosa demais para al-
guém tão fraca — ela resmungou, rindo.

Pisou firme no chão, arrastando os pés 
para frente e levantando poeira o sufi-
ciente para me cegar. No mesmo instante, 
senti o bastão contra minha costela, me 
fazendo cair de joelhos, e então um baque 
firme contra minhas costas, fazendo com 
que eu me curvasse ainda mais.

— Pare! — Adriel gritou ao longe.

E toda a batalha cessou.

Estava envergonhada demais para olhar 
para a mulher sobre mim, mas percebi 
que as flechas pararam de ser disparadas, 
assim como os tiros das armas de Adriel. 
Olhei em direção a minhe parceire. Elu es-
tava se curvando, colocando as armas na 
areia e erguendo as mãos, os olhos fixos 
nos olhos de minha inimiga.

— Nós nos rendemos — ele falou, a voz te-
merosa ao olhar em minha direção. — Por 
favor, pegue o cajado e nos deixe em paz.

A mulher se abaixou e tomou o cajado de 
minhas mãos.

— Onde vocês conseguiram e quem são 
vocês? — ela perguntou, olhando a exten-
são da arma.

— Nós somos apenas caçadores de re-
compensas. Fomos contratades para pe-
gar essa arma e levar até o Conclave da 
Resistência — elu continuou responden-
do, enquanto se aproximava ainda de 
mãos erguidas.  — Não somos fiéis a ne-
nhum governo, apenas estamos tentando 
sobreviver, tá bem? — E na primeira opor-
tunidade, se ajoelhou e me abraçou, afun-
dando o rosto no espaço do meu pescoço. 
— Me perdoe, mas eu não posso perder 
você também — elu sussurrou.

— Vocês não são daqui — a mulher falou, 
em tom que sabia que constatava o óbvio.

— Quem são vocês? Onde estamos? — 
Soltei as palavras como se fossem cuspi-
das de minha boca.

— Somos as Caçadoras de Ártemis, vocês 
estão no Deserto Lunar, da Terra Original 
— ela olhou para as outras caçadoras. — 
Acredito que ainda temos o que conver-
sar. Acho que, talvez, Ártemis tenha algo a 
lhe oferecer.

•••

Quando meus olhos se encontraram com 
os de Ártemis, analisei-a atentamente. Sua 
pele era negra, vários tons mais escuros 
que a minha. Nas extremidades do rosto, 
no pescoço e na clavícula se criava uma 
ilusão brilhosa e prateada ao se mover, os 
cabelos crespos ondulados estavam arru-
mados em um coque no topo de sua cabe-
ça, enquanto um arco dourado se prendia 
mais à frente. A mulher, que tinha o dobro 
de minha altura, vestia um tecido bran-
co que se modelava cuidadosamente em 
seu corpo e descia até a canela, a borda 
era prateada e criava um X em seu torso. 
Em seu cinto de couro, estava um coldre 
que armazenava um punhal. Os pulsos 
também eram envoltos por braceletes de 
couro com pequenas placas de aço costu-
radas ao material em marrom.

Ela estava circulando o grande salão reple-
to de colunas que pareciam se estender 
até o céu. O ambiente era escuro, a única 
iluminação estava sobre a mesa redon-
da ao centro do lugar, onde, despojados, 
estavam um arco, uma bolsa de flechas e 
um cálice com um líquido translúcido em 
tom oliva. Entre as colunas que ladeavam 
o espaço, pontos brancos brilhavam como 
estrelas. Ao topo, a lua parecia ser a única 
fonte de luz.

Quando eu e Adriel entramos no lugar, 
escoltades pelas caçadoras, a mulher se 
virou para nós, envolta de uma aura deli-
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cada – mas não frágil, delicada o suficiente 
para se esgueirar na noite ou entre as ma-
tas do planeta mais hostil sem que fosse 
percebida pela presa.

— Atalanta — ela disse, sutilmente. — Es-
tava esperando por sua chegada.

Ela sabia o meu nome. Tentei não me dis-
trair com o espaço ao redor e segui an-
dando, os olhos presos em Ártemis. Teria 
ela me trazido até esse lugar? Eu mal sabia 
onde estávamos, todos meus equipamen-
tos para que eu pudesse escanear, mape-
ar e captar o sinal mais próximo de algum 
satélite ficaram na nave destruída, à de-
riva do espaço. A essa altura já devia ter 
sido revirada pela tropa da União ou até 
mesmo saqueada por tripulações piratas.

— Como você poderia saber sobre nossa 
chegada neste planeta? — perguntei, curiosa.

— Eu sou a deusa das caça e padroeira dos 
caçadores, conheço você e seus segredos, 
seus ideais e sua compaixão. Eu sei quem são 
os meus. E isso também inclui você, Adriel — 
ela falou, lançando um olhar para elu.

Por sua vez, elu olhou surpreso por ter se 
tornado o foco da conversa.

— Nós não sabemos mais nada sobre o caja-
do — Adriel se adiantou para falar, receose.

— A nossa história está morta há muito 
tempo, pelo menos para vocês, em outros 
planetas e sistemas solares. Ao nosso redor 
frequentam apenas os piratas e quem busca 
refúgio. No entanto, o Olimpo não deixa de 
vigiar as tensões políticas que os envolvem 
— ela falava, como se escolhesse as melho-
res palavras para usar. — Nossas tecnologias 
não lhes pertencem, nunca lhes pertenceram 
— ela continuou falando, desta vez olhando 
para seu próprio arco acima da mesa.

— Tudo bem, podem ficar com ele. — Fui eu 
quem falou. — Só nos deixe ir. Não temos in-
teresse na arma… Só queremos sobreviver.

— Sim, eu sei. Meu interesse com você é 
outro — ela falou sem mais rodeios, foi ao 
ponto principal. — Imagino que nossas his-
tórias e nossos nomes já tenham sido es-
quecidos por vocês, mortais. Que vestígio 
nenhum tenha restado em suas fés, nem 
mesmo nos honram com oferendas. Não 
os culpo, mas reconheço seus valores. Eu 
quero que você seja minha devota, que 
faça voto em meu nome, jure lealdade a 
mim e meus ideiais. Quero que se isole dos 
prazeres carnais, renegue o amor mortal — 
olhou para Adriel —, e se junte a mim e mi-
nhas caçadoras. Eu quero o seu potencial.

Adriel estava virade para mim, sem acre-
ditar naquela proposta. As caçadoras que 
ainda permaneciam no cômodo continua-
vam com suas posturas rígidas. Eu olhava 
incrédula para a deusa à minha frente.

— E por que eu aceitaria isso? — pergun-
tei, pela primeira vez sem medo.

Ela não podia nunca exigir que eu renegas-
se Adriel e tudo que elu significava para 
mim. Não. Ninguém jamais poderia que-
brar o elo que eu, elu e Kyron construímos 
juntes. Nem mesmo uma deusa poderia 
fazer essas exigências.

— Porque posso usar o cajado de Caronte 
para trazer de volta o amado de vocês.

Essa era a barganha. Eu conheço você e 
seus segredos, a voz da deusa repetiu em 
minha cabeça. Ela sabia que eu fraqueja-
ria se isso significava trazer ele de volta. 
Ele e Adriel ainda poderiam viver juntes. 
Eu devia minha vida a Kyron. Eu errei. Era 
culpa minha. Mas logo em seguida as ima-
gens do corpo mórbido de nosso amado, 
os olhos iluminados em verde importuno 
– um vazio que parecia se alimentar de 
mim e de Adriel. 

— Isso é impossível. Você lembra o que 
aconteceu. — Adriel deixou a voz morrer.

— Vocês não conhecem nossas tecnologias 
e poderes — ela falou, e então ergueu as 
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mãos para que a caçadora, com quem horas 
atrás eu havia batalhado, se aproximasse.

A caçadora carregava consigo o cajado e o 
entregou à deusa.

Por alguns instantes, pensei que ela fosse 
tomá-lo e proclamar alguma coisa, alguma 
palavra ou comando de poder, mas não, 
ela o colocou em minhas mãos. Abaixei o 
rosto para olhar a arma e então ergui para 
encarar Ártemis de volta.

— Vá. É meu voto de confiança. Pensem 
no amado de vocês. Imaginem como se 
caminhassem sobre as águas impiedosas 
de um rio branco e chamem pelo nome 
dele — instruiu.

Adriel se aproximou de mim e pousou a 
mão em meus ombros.

E se dessa vez fosse diferente? Quem não 
gostaria de trazer uma pessoa tão importan-
te de volta à vida? Se essa era a promessa…

— Querida — elu me chamou —, isso nun-
ca funcionará. Eu não vou deixá-la aqui… 
eu não quero ser seduzido por esse po-
der, eu…

— Ele estaria de volta, Adriel — eu supli-
quei. — Aqui, com você.

— E sem você nós estaríamos incompletos 
— ele respondeu com a voz vaga.

Respirei fundo e dei um passo à frente.

— Eu declaro minha lealdade e devoção a 
você, Ártemis — falei, sem olhar de volta 
para Adriel.

— Eu exigiria que fizesse uma oferenda 
a mim, mas temo que, talvez, não tenha-
mos muito tempo — ela disse, retirando o 
punhal do coldre de seu cinto. — Faça de 
você sua própria oferenda a mim.

Avançou um passo mais próximo a mim 
e não recuei, permaneci firme. Meus pen-
samentos envoltos apenas por Kyron, 
seu rosto sereno em formato de coração, 

a pele rosada, o nariz e queixo pontudo, 
cabelos ondulados, a barba por fazer, os 
olhos redondos e castanhos. Ele também 
era humano. Costumava ser brincalhão 
e sabia como provocar e irritar Adriel e a 
mim, sabia todas as nossas preferências – 
e como gostávamos de ser tratades quan-
do não estávamos bem. Ele entendia nos-
sas individualidades. Precisávamos dele. 
Eu precisava de Kyron de novo. Adriel pre-
cisava de Kyron.

Um véu luminoso se formou em círculo ao 
redor de mim e da deusa, todo o som e 
imagem foram abafados. Agora era só eu 
e ela.

— Por que eu? — perguntei.

— Porque nosso encontro não termina por 
agora — ela respondeu, e eu não soube o 
que significava. — Prove-me o seu amor. 
— E ela mergulhou o punhal em meus bra-
ços. A lâmina brilhava em azul e sangue 
escorria pela minha pele.

Eu não gritei.

Não chorei.

Não senti a dor.

Mas o calor continuou percorrendo minha 
pele até ela tirar a adaga, segurando-a so-
bre o cálice e deixando que o sangue co-
lidisse com o líquido translúcido, que se 
tornava opaco com a contaminação do 
sangue.

— Chame por ele — ela ordenou, indican-
do o cajado em minha mão limpa.

Eu não sabia como aquilo deveria funcio-
nar, mas não era como se fosse preciso 
alguma instrução, porque eu o sentia me 
chamando. O artefato fervilhou em mi-
nhas mãos e o solo se desfez sobre meus 
pés, tornando-se um líquido prateado. Pe-
quenas ondas movimentavam o líquido 
abaixo de mim e vozes ecoavam por toda 
parte.
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— Kyron — eu o chamei.

Como resposta, as vozes esvoaçantes uivaram.

— Kyron — gritei, tentando me sobrepor 
às lamúrias. Repeti várias vezes até perce-
ber que eu chorava, mas ele não vinha.

Senti o frio me tocar. Era como se eu esti-
vesse de volta ao vácuo do espaço, cerca-
da pelos estilhaços de minha nave, entre 
os asteroides e cercada pelos pontilhados 
das estrelas distantes. Eu estava sozinha. 
Era como a solidão ecoava em nossos sen-
timentos e eu não podia deixar Adriel so-
zinho, mas não fui eu quem o encontrou.

Mãos calorosas tocaram a lateral do meu 
rosto. O toque suave e aveludado de Kyron 
enquanto limpava minhas lágrimas.

— Atalanta, eu estou aqui, meu amor — 
ele disse, me abraçando e me acolhendo.

Era impossível não ser ele, não ser o meu, 
o nosso Kyron.

Eu o agarrei firmemente, como se o pu-
xasse para mim.

— Por favor, não me deixe… não me deixe 
— repetia.

— Eu nunca vou deixar vocês — ele res-
pondeu, entrelaçando os dedos pelos 
meus cabelos.

As vozes ao redor se calaram. Eu estava de 
volta ao templo de Ártemis, mas desta vez 
Kyron, quente, suave… vivo, estava em meus 
braços. Alguém correu em nossa direção, 
atrás de mim, e nos envolveu com mais ou-
tro braço. Era Adriel. Elu nos envolvia e nos 
amarrava. Estávamos completos. Era assim 
como eu queria me sentir sempre.

— Eu nunca estarei completo sem vocês 
— Adriel resmungou. — Eu não sei funcio-
nar sem vocês dois, caramba.

Afastei-me de Adriel e Kyron e olhei para 
Ártemis, que me vigiava como se esperas-
se algo acontecer. As caçadoras nos olha-

vam, curiosas. Eu não era uma caçadora. 
Eu era apenas alguém tentando sobrevi-
ver no espaço, entre serviços com a União 
e com o Conclave da Resistência. Alguém 
vagando pelos planetas junto com seus 
dois amores. Eu não poderia pertencer a 
esse lugar.

Como se uma voz guiasse meu interior, er-
gui o cajado, que agiu como foice: ao des-
cer em direção ao solo, rasgou o tecido do 
espaço entre nós três e todo o resto.  À 
nossa frente, estava um espaço ferrenho. 
Era uma das oficinas que nós três costu-
mávamos nos abrigar no planeta Soylen. 
Agarrei Adriel pelos braços, que por sua 
vez agarrou Kyron, e me lancei contra 
aquele espaço ilustrado.

Primeiro senti o ar quente do planeta, 
sendo iluminada pelo céu rosado e ala-
ranjado. Olhei para trás, para onde estava 
o rasgo, e ele já não estava mais lá. Mas 
Kyron? Ele estava conosco de novo. Entre 
mim e Adriel. Vivo. Em lágrimas.

— A última coisa que eu me lembro são os 
rostos de vocês. Eu percebi que vocês são 
meio que tudo o que eu tinha — ele falou, 
desviando os olhos, e então se corrigiu: — 
que eu tenho.

Enquanto seus braços esquerdos ainda es-
tavam envoltos na minha cintura, como se 
negasse me soltar, Kyron deixou um beijo 
delicado nos lábios de Adriel. Meu peito se 
aquecia por estamos juntes de novo, por 
poder tocar Kyron e sentir sua pele quen-
te. Ergui minhas mãos e acariciei o rosto 
de Adriel, que, com brilhos nos olhos, en-
carava nosso amado.

— O que você viveu do outro lado? — 
Adriel perguntou.

— Nada. Tudo ficou escuro e no segundo 
seguinte ouvi Atalanta me chamar.

— Precisamos sair daqui — interrompi o 
assunto. — Precisamos fugir daqui e ir pra 
longe, para algum planeta em que possa-
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mos nos esconder. Nos esconder da União, 
do Conclave e de quem quer que Ártemis e 
aquelas caçadoras estejam aliadas. Não acho 
que a quebra de minhas palavras sairá ilesa 
— eu falei, ofegante, elétrica. Com medo.

— O cajado… — Adriel falou, indicando o 
instrumento em minhas mãos.

— Nós vamos destruí-lo — falei.

— O Conclave merece ao menos saber que 
o cajado não está mais com a União, que 
está seguro. Eu posso tentar me comuni-
car com eles, mas precisamos sair antes 
que nos rastreiem. — Adriel se adiantou e 
se virou pra velha oficina, procurando por 
algum aparelho de comunicação.

— Você está bem? — Kyron perguntou, 
beijando o topo da minha cabeça.

— Nós vamos ficar — eu respondi, esfre-
gando meu braço. Não estava mais cortado, 
não havia sinal algum de sangue ou de feri-
mento. — Contanto que estejamos juntes.

— Certo, eu vou arranjar aquela nave ve-
lha para partirmos. Você vem? — ele per-
guntou, elétrico e empolgado. Como se ja-
mais tivesse deixado o nosso mundo.

— Eu vou. Só preciso de um tempo… — 
Deixei a voz morrer.

Estava tentando processar tudo que aconteceu.

Mas o que importava agora? Nós estáva-
mos salves. Talvez não segures, mas juntes.

Unides de novo.

Olhei para meu pulso esquerdo. Havia 
uma lua, como se marcada em cicatriz.

Porque nosso encontro não termina ago-
ra. Prove-me seu amor. Repeti a voz de Ár-
temis em minha cabeça. Ela esperava mi-
nha atitude? Eu estava em dívida com ela?

Em seguida, meu olhar escorreu para as 
pontas dos meus dedos, ainda entrelaça-
dos em teias negras. Ergui a outra mão e a 
encarei. Os raios que se troncavam como 

veias e percorriam minha pele alcançavam 
até meu pulso, como se fossem raízes se 
aprofundando cada vez mais em mim. Te-
mia o que aquilo poderia significar e o que 
o cajado causaria a mim e a Adriel desde 
que as manchas surgiram em nossas pe-
les no primeiro uso daquela tecnologia 
desconhecida.

Olhei para o céu, em direção às três luas 
que marcavam o topo da imensidão rosa-
da, e depois olhei ao redor. Adriel acabava 
de desligar o rádio enquanto Kyron retira-
va um dos tecidos de uma nave velha que 
guardávamos na oficina. Não nos levaria 
muito longe, mas já era o primeiro passo.

Dentro da nave, depois de coletar todas 
nossas poucas e pequenas coisas que po-
deriam ser úteis em algum momento pró-
ximo, e antes de decolarmos, coloquei o 
cajado metálico em uma das caldeiras da 
nave, esperando que a primeira rajada 
que nos fizesse levantasse voo fosse capaz 
para afetar aquele material. Era tudo o que 
eu podia fazer no momento. Ao desem-
barcar no primeiro planeta, precisaríamos 
pensar em meios mais eficazes de nos li-
vrarmos daquilo, sem o risco daquele po-
der cair em mãos erradas. Mas como seria 
possível destruir uma arma tão poderosa 
como aquele cajado? Se houvesse alguma 
maneira, eu o teria deixado com Ártemis 
e suas caçadora, mas, ao usá-lo para res-
gatar Kyron, foi como se o cajado me ins-
truísse e meus comandos fossem guiados 
suavemente da maneira como deveria ter 
sido. O capitão que o usou para controlar 
o corpo morto de Kyron sabia que aquilo 
nos afetaria profundamente.

Alçamos voo, abandonando a velha oficina 
e, alguns momentos depois, Soylen. Come-
çamos a planejar nossas próximas rotas.
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Era o aniversário de um ano da morte de 
Laura e o dia estava ultrajantemente boni-
to. O calor do sol batia em minhas costas e 
eu sentia a brisa da manhã de outono nos 
meus braços enquanto encarava a sepul-
tura da minha ex-noiva. Um vaso de flores 
recém-colhidas adornava a pedra cinzenta.  

Foram onze meses de constante ressa-
ca, sendo expulso de dezenas de bares e 
dormindo inúmeras noites nas avenidas 
podres e mijadas dessa cidade até decidir 
que estava na hora de acabar com o pe-
ríodo de luto. E ali estava eu, há um mês 
sóbrio, finalmente aceitando a morte da 
pessoa que mais amei na vida. 

Bom, falar que fui eu quem tomou a de-
cisão não é toda a verdade. A decisão foi 
minha, mas a motivação para tanto foi a 
conversa que tive com meu tio, Ares. Ele 
me encontrou em um bar no centro da 
cidade. Minha fama havia feito que nin-
guém quisesse me vender bebida na re-

gião em que eu morava, então fui atrás 
de um estabelecimento recém-aberto em 
que ninguém me conhecesse pelas brigas 
de bêbado e pelo hábito de desmaiar na 
calçada antes de pagar a conta. Mal havia 
tomado o primeiro gole quando senti os 
pelos do braço se eriçarem, meu coração 
começou a bater mais rápido e minha res-
piração pareceu ficar mais ofegante. Havia 
barulho, mas a tensão no ambiente pare-
ceu realçar o silêncio de tragédias antigas, 
de sangue derramado em batalha, de ba-
talhas ganhas e perdidas. 

São poucas as vantagens de ser um semi-
deus, mas uma delas é o controle sobre 
meus próprios sentimentos na presença 
dos deuses e titãs. Um controle quase im-
possível para os humanos. Olhei para mi-
nha direita e vi o dono do bar, antes um 
homem de sorriso fácil e aparentemente 
amigável, puxar o colarinho de um ho-
mem de terno e gravata e gritar sobre o 
quanto ele detestava advogados. Às mi-
nhas costas, na mesa de sinuca, escutei o 
som de um taco sendo quebrado e vozes 
altas discutindo sobre nada que fizesse 
sentido. Suspirei, cansado, e cumprimen-
tei o recém chegado que havia se sentado 
à minha esquerda. 

— O que você quer, Ares?

— Sabe, quando você ainda era novinha 
você costumava me receber com mais 
amor.

Eu bati na mesa, deixando-me levar pelo 
ambiente caótico do deus da guerra, e 
olhei para o homem alto e musculoso ao 
meu lado.

— Você sabe muito bem que deve me tra-
tar por “ele”! 

Ares franziu o cenho.

— E parece que também perdeu todo 
o controle das próprias emoções — ele 
olhou para o copo à minha frente e fez 
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uma careta. 

Eu puxei o ar pelo nariz devagar, forçando 
minha mente a se proteger da influência 
de Ares. Ele sempre fora insuportavelmen-
te petulante, além do clássico estereótipo 
de ser violento e de temperamento cur-
to. Nenhuma ofensa que saía da boca do 
deus era despretensiosa e eu sabia disso, 
mas gostava de pensar que transfobia era 
um golpe muito baixo até para ele. Pelo 
visto eu estava errado.

— Veio aqui só pra me irritar?

— Há boatos que ultimamente isso é mais 
fácil do que o normal, o que é bizarro, con-
siderando que você era o mais sem graça 
dos filhos de Zeus. 

— Rá rá, eu cansei dessa vida de merda 
e agora aparentemente me pareço mais 
com você do que gostaria. Pela última vez, 
o que você quer, Ares?

— Quando ouvi o que você estava fazendo 
com a própria vida, pensei em conversar 
contigo sobre o que aconteceu com aque-
la moça com que você estava querendo 
se casar — Ares bateu no meu copo com 
a junta do dedo. — Mas vejo que minha 
viagem foi inútil, já que você não saberá o 
que fazer com a informação que te trouxe. 
Uma pena.

Ares começou a se levantar, mas eu segu-
rei seu braço. Em qualquer outra noite tal-
vez eu o deixaria ir, perdido como estava 
na direção que minha vida estava toman-
do, mas ainda estava sóbrio demais para 
ignorar que ele tinha citado Laura em seu 
falatório. Talvez fosse este novo ambiente 
pouco convidativo. Ou talvez até fosse o 
sentimento de agitação furiosa que o deus 
da guerra emanava... Só sei que pedi com 
educação para que ele me falasse qual era 
o raio da informação que veio me dar. 

Ele se sentou mais uma vez e virou o corpo 
em minha direção. Ares nunca tivera a beleza 

clássica e sedutora dos outros deuses, mas 
a intensidade de seu olhar era intimidadora. 

— Como Laura morreu? — ele perguntou. 

Foi a minha vez de fazer uma careta. Era 
mesmo por ali que ele queria começar? Vi-
rei o copo que estava na minha frente, fa-
zendo uma careta. Curiosamente, aquele 
foi o último que bebi desde então.

— Um acidente de carro. Motorista bêba-
do, e ela tava sem cinto de segurança.

— Mesmo? Você, um semideus, que cor-
reu pelos corredores do Olimpo e estudou 
a nossa história, acredita que uma mulher 
que havia recentemente deitado com o 
seu pai morreu por conta de um acidente?

Culpo o meu ego dolorido por eu ter focado 
de imediato no fato que a maior vergonha 
da minha vida era de conhecimento público.

— Você sabia?

— É claro que eu sabia. Zeus pode ter 
quantos segredos quiser, mas essas coi-
sas não costumam ficar bem escondidas.

Eu coloquei a mão na testa e percebi que 
estava suando. Ouvia ao fundo as brigas e 
discussões que corriam soltas pelo bar, co-
pos e garrafas sendo quebrados, além de 
um ou outro grito por ajuda. Sentia cheiro 
de sangue fresco. Voltei a olhar para Ares, 
que claramente não se importava com o 
tumulto que estava provocando. 

Eu via o tédio nos olhos do deus. Ele não 
se importava com brigas pequenas, con-
flitos temporários; ele sempre quis mais, 
Ares queria guerra. Como todos os deu-
ses, ele não dava a mínima para a vida de 
reles mortais. Se ele veio à minha procura, 
certamente vinha com uma isca e várias 
mentiras embrulhadas em meias verda-
des. Eu tinha que decidir se entraria no 
jogo dele ou não. 

— Quem queria ela morta, Ares?
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O deus da guerra sorriu pela primeira vez 
naquele começo de noite.

•••

Após passar a noite toda andando pelas 
ruas do centro, conversando com um ou 
outro desconhecido, fui para o meu apar-
tamento e fiz faxina. Eu não queria pensar 
sobre Laura, sobre o acidente, sobre meu 
pai. Só queria me livrar da sensação de im-
potência: sentia que precisava fazer algo, 
mas não sabia o quê. O chão ficou limpo, 
o lixo foi levado para fora, a roupa esta-
va secando e finalmente terminei o banho 
mais longo da minha vida.

Jogado na poltrona da sala, enquanto con-
siderava a possibilidade de voltar ao bar 
do dia anterior e me esquecer no fundo 
de um copo, lembrei do caos ao nosso 
redor quando andávamos até à saída; o 
deus prospera na destruição, e lá estava 
eu, cegamente acreditando nele. Mesmo 
tendo me preparado de antemão, Ares 
me envolveu na sua própria versão dos fa-
tos de tal maneira que não o questionei 
em nenhum momento. Eu precisava da 
opinião de alguém mais sensato, e conse-
guiria encontrar essa pessoa sem ajuda de 
ninguém, já que era a única da família que 
visitava com uma certa frequência.

Na manhã do dia seguinte, vesti o melhor 
terno que tinha e fui de ônibus até um dos 
prédios luxuosos que ficam na avenida 
principal da cidade. Passei por uma de-
zena de seguranças até chegar à sala que 
estava buscando. Ela era enorme, tanto 
em comprimento quanto em altura, e ain-
da assim eu tinha a impressão de que era 
uma das mais modestas do prédio. Telas 
com números e gráficos cobriam três das 
quatro paredes da sala. Pessoas corriam 
de um lado para o outro, frenéticas e su-
adas: algumas tinham as gravatas frouxas 
e blusas desalinhadas o suficiente para 
terem parte do peito à mostra, sorriam 
mostrando todos os dentes e gritavam 

com cada novo movimento da bolsa de 
valores. Em comparação, as outras eram 
patéticas, com seus ombros curvos e os 
olhos arregalados, alertas para qualquer 
aproximação dos sujeitos do outro grupo. 

Entre os predadores e as presas, Ártemis 
estava sentada em um sofá no centro da 
sala, observando. Ela vestia um terno ver-
de escuro e tinha os cabelos soltos. Três 
mulheres estavam à sua volta, claramen-
te à espreita. Aproximei-me lentamente 
do grupo de mulheres, ciente de que já 
haviam percebido minha chegada, e tam-
bém de que eu ainda não tinha um papel 
definido naquela bizarra cadeia alimentar. 

Quando as alcancei, as guardas de Ártemis 
se levantaram, mas a deusa logo acalmou 
os ânimos e me chamou para perto.

— Pensei que nunca mais iria se dar ao 
trabalho de visitar sua própria irmã.

— Meia-irmã, Ártemis.

Ela me deu um abraço carinhoso. Senti a 
fragrância selvagem que emanava da sua 
pele e a apertei com mais vontade. Ela 
sempre fora a minha favorita, quem me 
contava histórias e me protegia dos outros 
semideuses que visitavam os pais durante 
as férias escolares. 

— Você está bem, Alexandre?

— Sim, sim. Estou. Na medida do possível.

Ela deu o riso angelical de costume e pas-
sou as mãos no meu rosto. 

— Meu querido. Você parece bem. Quan-
do soube do que aconteceu com sua noiva, 
eu quis visitá-lo, mas depois das histórias 
que escutei sobre como você estava lidan-
do com tudo achei melhor te dar espaço. 

— Foi melhor assim. Não sei se eu estava 
pronto para conversar sobre isso até al-
guns dias atrás. 

Ela pegou minha mão, parecia querer me 
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dizer algo, mas sem saber como.

— Você sabe o motivo de ter vindo até 
aqui, Ártemis?

— Vamos conversar longe dessa algazarra 
— ela gesticulou em direção a um grupo 
de homens que gritavam como se tives-
sem fechado um negócio milionário.

Ártemis sussurrou algo para uma das mu-
lheres que estavam ao seu lado e se levan-
tou. Eu a segui para fora da sala e fomos 
até um escritório pequeno no mesmo an-
dar. Em contraste com o espaço anterior, 
aquela sala continha o básico: uma mesa 
de escritório alinhada no centro, um com-
putador e duas cadeiras. Ela se sentou 
atrás da escrivaninha e pediu para que eu 
me sentasse à sua frente.

— Ares me contou sobre a conversa entre 
vocês dois. E antes que você me pergunte, 
Alex, sim, eu concordo com ele. 

Senti como se tivesse recebido um soco no 
estômago. Se ela estava ao lado de Ares, 
então tudo o que ele me disse era verda-
de. Hera foi a responsável pelo acidente 
de Laura. Eu nunca conheci a esposa de 
Zeus, uma vez que ela tinha o hábito de 
sumir quando sabia que algum rebento 
do marido estava os visitando. E eu, leva-
do pelo charme e pela soberania de meu 
pai, nunca dei muita importância às atitu-
des antissociais da deusa. 

E, ainda assim, não conseguia aceitar 
que Hera se daria ao trabalho de causar 
a morte de uma simples humana. Eu não 
era ingênuo a ponto de relevar os inúme-
ros casos em que a deusa atormentara as 
amantes e os bastardos de Zeus, mas de 
acordo com todos com quem já conver-
sei sobre o assunto, o ciúme fervoroso de 
Hera tinha ficado no passado. E além do 
mais, Laura poderia ter várias qualidades, 
mas ela continuava sendo uma simples 
humana. 

Ártemis me olhava com pena.

— Eu sei como você se sente, meu irmão. 
Mas você conhece a nossa história. Você 
sabe o que Hera fez com minha mãe, comi-
go e com Apolo. Ela é ciumenta, vingativa e 
rancorosa e não vê limites quando o assun-
to envolve as infidelidades de nosso pai.

— Sim, Ártemis, eu sei. Eu só... Laura era só 
mais uma na lista de conquistas dele. Di-
ficilmente a única que ele pegou naquele 
mês — escorei a testa no tampo da mesa. 
— Ele nem se deu ao trabalho de avisá-la 
que tinha passado para a próxima.

Ártemis ficou em silêncio. Eu esperava 
uma palavra de consolo, ou mesmo um 
carinho, mas não escutei um único som 
vindo da deusa. Após alguns minutos, le-
vantei minha cabeça e me ajeitei na cadei-
ra, um pouco apreensivo com a mudança 
de humor por parte dela. 

— Alex, o que você vai fazer com essa in-
formação? — sua voz, já sem a amabilida-
de de antes, acusava sua impaciência.

— Como assim, o que vou fazer? E há algo 
que eu possa fazer contra uma das deusas 
mais poderosas que existem?

— Não me venha com essa — ela se levan-
tou da cadeira e esticou o corpo sobre a 
mesa, aproximando seu rosto do meu. — 
Eu sinto o seu cheiro. Você fede a desejo de 
vingança, então deixe esse teatrinho paté-
tico que está fazendo para alguém que não 
reconheça os olhos de um predador.

— Olha, eu tomei uns dois banhos nas úl-
timas vinte e quatro horas...

Ela cravou as unhas na mesa e a atirou 
contra a parede, mas seus olhos não dei-
xaram os meus por um segundo. 

— Eu falei para deixar essa fachada de 
lado. Você é um semideus, Alexandre, aja 
como um — ela tentou recuperar o tom 
amistoso de antes. — Você quer vingança 
contra Hera, não quer? Quem melhor para 
te ajudar, se não eu? 
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— Ok, Ártemis, pera lá. Eu não quero ab-
soluta...

— Claro que quer, meu querido.

— Não, Ártemis!

A porta de trás abriu e as três mulheres 
que antes cercavam Ártemis entraram. 
Elas me forçaram a ficar de pé e eu, ator-
doado pelo medo da mudança súbita da 
deusa, não resisti. Ártemis suspirou, pare-
cia tentar controlar a raiva que sentia, mas 
falhava miseravelmente.

— É claro que você quer algo. Você quer 
vingar sua noiva, quer acabar com aquela 
megera que acha que pode acabar com a 
vida de quem deseja por simples ciúmes. 
Você disse que ela é poderosa?! Você não 
viu o que eu posso fazer.

Eu nunca havia irritado um deus em toda 
a minha vida. Já tinha os visto brigando 
entre si de uma distância segura, mas sou 
um simples semideus, um dentre muitos, 
e nem perto de ser forte, talentoso e ge-
nial como os mais renomados. Fui o fruto 
de um caso entre um deus e uma huma-
na; um acidente, nada mais. Para os deu-
ses, não valia a pena se irritar com alguém 
como eu. Ártemis, no entanto, parecia 
estar me usando para externar o próprio 
ódio. Ela me transformaria em um peão 
na própria tentativa de vingança.

Eu levantei as mãos, tentando acalmá-la.

— Ártemis, eu jamais suporia que ela é 
mais forte do que você. Jamais. Só disse 
que eu nunca conseguiria me vingar de 
uma deusa do Olimpo.

— Sozinho? Não. Mas comigo, você teria 
uma chance.

Ela colocou as mãos nos meus ombros.

— Juntos, Alex, como irmãos.

•••

Saí do prédio com a promessa de uma arma 
e de um cúmplice: Ártemis queria iniciar 
uma rebelião e me usaria como estopim. 
Eu andava pelas ruas, sem destino, xingan-
do Ares por ter me procurado naquele dia 
no bar, o culpando por ter ido atrás de Ár-
temis, mas a verdade é que estava apenas 
trilhando os caminhos que me eram apon-
tados, sem coragem de dizer não. Acabei 
me agarrando a uma motivação para co-
locar minha vida de volta nos trilhos e fui 
parar no meio de uma birra entre os seres 
mais poderosos do universo.

Claro que Ártemis estava certa quando 
disse que eu queria vingança. Passei prati-
camente um ano inteiro entorpecido, sem 
deixar minha mente focar em absoluta-
mente nada, sem pensar em Laura, sobre 
sua morte, sobre o motivo por ter cancela-
do nossos planos de casamento. Eu pode-
ria não ter as qualidades mais notórias dos 
outros semideuses, como força ou perspi-
cácia, mas tinha uma propensão a explodir, 
a me deixar levar pelas minhas emoções; 
e se eu tivesse me deixado levar pelo ódio 
que batia na minha porta desde que desco-
brira sobre a traição dela com meu próprio 
pai, teria corrido atrás de vingança. 

E era nisso que Ártemis se enganara: eu 
não culpava Hera por absolutamente nada, 
mesmo agora com dois seres rancorosos 
me apontando o óbvio. Era possível ver o 
culpado pela minha desgraça toda vez que 
olhava para o meu próprio reflexo.  

O sol estava se pondo e o centro se enchia 
de pessoas voltando do trabalho, passean-
do com crianças ou se exercitando. Fui até 
uma praça e me sentei em um banco, sem 
saber o que fazer ou para onde ir. Ártemis 
havia me prometido uma nova reunião até 
o dia seguinte. Ela deveria estar conver-
sando com o outro pobre coitado que me 
acompanharia em... no que, exatamente? 

A deusa falou em uma “espada” que deve-
ria me ajudar na “missão” por “vingança”. 
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Ela repetiu essas palavras como se tives-
sem um significado místico e poderoso 
que me inspirariam a cumprir o que quer 
que fosse que tinha em mente. Mas o que 
eu mais senti durante o longo sermão de 
Ártemis foi sono. Ela falava mais para si 
do que para mim, enquanto suas servas a 
motivavam com gritos de guerra.   

O fato é que eu estava perdido, mal tinha 
forças para pensar em como me safar da-
quela nova obrigação ridícula. Hera era 
imortal, teria algum meio de matá-la? Ou 
como expulsá-la do Olimpo? Isso não pa-
recia ter cabimento. 

Deveria estar sentado por quase uma 
hora, ruminando sobre qual região me 
daria mais chances de sumir e de não ser 
encontrado por nenhum deus novamen-
te, quando senti minha cabeça se anuviar. 
O parque, as pessoas, o céu: tudo parecia 
longe e intocável, a paisagem perdia esta-
bilidade. Senti uma tontura leve e meus lá-
bios se curvaram enquanto sentia minha 
garganta tomada pelo riso.

— Ora, e esse menino todo abobado é 
mesmo meu maninho?

Tentei fazer qualquer som de irritação, 
mas o que saiu foi uma risada fina; eu me 
sentia bêbado.

— Dionísio, o que você veio fazer aqui?

O deus gargalhou alto e se sentou no chão 
à minha frente. Alguns jovens que passa-
vam por nós largaram as mochilas no chão 
e começaram a dançar, enquanto outros 
grupos menores de pessoas passaram a 
bater palmas e assistir a coreografia de-
sengonçada e improvisada. Dionísio não 
perdeu tempo e logo chamou seus súditos 
para tocarem música no meio do parque.

— Não posso deixá-los dançando sem mú-
sica, né não?

Passei a mão sobre os olhos e tentei me 
concentrar. Era a segunda vez que um 

deus me pegava de surpresa em público 
em um curto espaço de tempo; eles eram 
realmente insuportáveis.

— Dio, eu não tô com humor pra sair con-
tigo hoje.

Dionísio balançou a cabeça como se con-
cordasse e assoviou para o céu. Fomos 
cercados por uma névoa violeta e minha 
mente clareou por completo, senti-me 
renovado, como se tivesse dormido uma 
noite tranquila de sono, algo que não fazia 
há meses. Eu ainda escutava a música e os 
pés no chão dançando ao ritmo de risadas 
e cantoria, mas tudo parecia distante. 

Olhei para o deus, que estava com os 
olhos fechados e com o sorriso de sempre 
no rosto. Eu não queria quebrar aquele 
estado de perfeita harmonia, então aceitei 
o convite ao silêncio.

Quando o deus finalmente decidiu falar, 
sua voz soava rouca.

— Poucos sabem disso, mas passei várias 
décadas da minha vida odiando todos os 
outros deuses em seus palácios grandio-
sos e cheios de pompa. 

Ele fez uma pausa e eu, me agarrando à 
tranquilidade em que me encontrava, es-
perei que tirasse do peito o que fosse que 
estivesse o incomodando.

— Eu adorava andar entre os humanos, 
ensiná-los sobre o prazer, vê-los felizes 
em me ver e me cultuar — ele abriu os 
olhos. — Eles sempre me adoraram, e eu 
me sentia querido por todos. E então... eu 
esquecia de como minha mãe foi morta 
pela mesquinhez dos grandes deuses em 
seus grandes palácios. 

Dionísio ainda sorria, mas era um sorriso 
triste.  

— O que acha que vai fazer com Hera?

— Eu não sei.
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— Como não sabe? 

— Ártemis que... 

— Não senhor — ele apontou o dedo para 
mim. — Lembra aquela festa que você co-
nheceu Laura? E daquele cara que chegou 
nela antes de você?

— Sim, ele roubou...

Dionísio me deu um tapa no rosto. Ele pa-
receu não fazer esforço algum, mas toda 
minha cabeça começou a latejar.

— Pra quê isso?!

— Ele não roubou nada. Ele só chegou 
numa garota solteira que também ficou a 
fim dele. 

— Eu sei, Dionísio, eu sei! Eu só ia dizer que 
se não fosse ele, eu teria chegado nela ain-
da aquela noite.

— E de quem foi a culpa? Pera, melhor ain-
da — ele agarrou meu queixo e me puxou 
para perto, — que diferença isso teria fei-
to? Ela não teria se apaixonado pelo seu 
pai? Não teria te largado alguns meses an-
tes da data do casamento?

Minha cabeça ainda latejava e as palavras 
de Dionísio me fizeram querer espancá-lo. 
Senti raiva, frustração, humilhação: todos 
os sentimentos de mais de um ano atrás 
quando Laura me mandou uma mensa-
gem de quatro parágrafos explicando 
o motivo por estar terminando comigo. 
Encarei-o, pronto para me jogar contra o 
deus. 

Mas do que adiantaria? Dionísio estava certo. 

— Nada. Nada teria mudado.

— Exato. Não jogue a sua responsabilida-
de sobre os outros, isso é coisa dos deu-
ses. Semideuses são melhores do que isso.

Eu ri, encabulado.

— Agora vamos lá: por que cargas d’água 

você quer ir atrás de Hera?

— Eu não sei, Dionísio. Só queria me livrar 
da culpa de ter apresentado meu pai a 
ela. E quando Ares e Ártemis conversaram 
comigo, achei que poderia pagar minha 
penitência vingando a morte de Laura. 
Se pudesse culpar Hera por tudo isso, tal-
vez... eu não sei. A verdade é que não con-
sigo pensar em Hera como culpada pelo 
acidente de Laura.

— Olha, não vou estender um tapete pra 
ela. Talvez Hera tenha feito algo. Mas não 
esqueça que seu pai também esteve en-
volvido nisso tudo, Alex.

Eu ri. Ri como há muito tempo não ria. Dei-
tei-me no banco em que estava e senti a 
barriga doer e as lágrimas caírem. Quan-
do consegui recuperar o fôlego, Dionísio 
havia dissipado a névoa ao nosso redor e 
olhava para mim como se uma segunda 
cabeça tivesse crescido no meu pescoço.

— Você tá bem?

— Sim, sim. Eu só... só fiquei tanto tempo 
envolvido nisso tudo que nunca parei pra 
pensar sobre quão ridícula é essa situa-
ção. Tu tem noção que minha ex se apai-
xonou pelo meu pai?

Rimos juntos dessa vez.

•••

Após a noite que passei com Dionísio, ele 
me prometeu que falaria com Ártemis 
pessoalmente. Pelo menos eu não tive 
mais que me preocupar com ela. Passei as 
semanas seguintes tentando recuperar o 
que fosse possível da minha vida antes da 
bagunça em que a deixei.  

Eu me aproximei da sepultura de Laura e 
acariciei seu nome. A dúvida novamente 
me atormentava: se tivesse negado apre-
sentar meu pai a ela, talvez ela estivesse 
viva. Ajustei as flores que havia colocado 
sobre seu túmulo, quando percebi que os 
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botões se abriam de forma extravagante. 

As folhas das árvores, os arranjos deixa-
dos sobre os memoriais de entes queri-
dos, mesmo os animais sentiram o cheiro 
da deusa da fertilidade se aproximando. 
Senti meu coração agitado, temendo o 
pior. Mas senti apenas uma mão sobre 
meu ombro e a voz musical de Hera, apa-
rentemente amigável.

— Sinto muito por sua noiva, Alex.

— Ela já não era minha noiva.

A deusa se ajoelhou ao meu lado. Ela era 
linda. Naquela manhã, vestia um vestido 
branco, muito leve para o frio que fazia.

— Eu não fiz nada contra a moça.

— Como posso ter certeza disso?

Ela sorriu. 

— Você não pode. Terá que confiar em mim.

— Quem esteve por trás disso, então?

— Apenas as moiras, Alex — ela me olhou en-
tão, pela primeira vez desde que me conhe-
ço por gente. — Você realmente acreditou no 
que os outros deuses contaram a você?

— Eu não quis acreditar em Ares, mas 
quando Ártemis confirmou nossa suspei-
ta, fiquei sem saber o que pensar.

Ela acenou com a cabeça, pensativa.

— Foi Ares quem me contou que você pla-
nejava se vingar de mim por algo que não 
fiz. Quanto a Ártemis, bom, eu acredito 
que ela acreditou nas palavras de Ares.

Um peão em uma trama entre os grandes 
e pomposos deuses, é claro. Semideuses 
e humanos: éramos todos apenas peças 
no tabuleiro de intrigas deles. Não fosse 
por Dionísio, eu provavelmente teria dado 
prosseguimento a qualquer plano que Ár-
temis me jogasse aos pés, mesmo sem 
acreditar na culpa de Hera. 

Talvez fosse isso que ainda me atormentava.

— Hera, desculpe por—

— Não.

— Não?

— Eu conversei com Dionísio. Você quer 
me dar várias desculpas, mas todas elas 
são vazias.

É claro, Dionísio foi correndo conversar 
com Hera. Aparentemente, os deuses 
eram incapazes se fazer algo sem sair 
anunciando aos... bom, nós temos redes 
sociais para exatamente a mesma coisa.

— Não são vazias, Hera, eu realmente—

— Alex, você já chorou pela morte dessa moça?

Baixei a cabeça, frustrado com a direção da 
conversa. Eu tinha tantos sentimentos con-
turbados quando descobri sobre a morte de 
Laura e estava com tanto medo de fazer al-
guma besteira contra mim mesmo que cho-
rar não estava na minha lista de prioridades.

— Bom — a deusa continuou, — não vou 
mentir e dizer que me compadeço dos bas-
tardos do meu marido. Mas você precisa 
lidar com o que está acontecendo dentro 
de você, meu caro, antes que algum outro 
dos nossos tente de usar como ferramen-
ta para os interesses próprios. 

— Por que você não me matou de uma 
vez?

Ela riu, e eu me senti pequeno e sórdido 
diante da visão encantadora da deusa. 

— Seria muito fácil, Alex. Você deu seu 
primeiro passo na sua jornada de herói. 
Agora você deve lidar com seus demônios, 
suas falhas, principalmente com a perda 
— ela se levantou. — E isso é um verdadei-
ro inferno. 

Hera se foi de cabeça erguida, enquanto 
eu me deixei chorar, sozinho, diante do tú-
mulo da única pessoa que consegui amar.
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— Por que você está tão calada desde a sua 
volta? Achei que já tivesse superado esse 
período de lamentações. Sabe que não 
tem escapatória daqui — comentou Hades 
com um tom debochado, aproximando-se 
do trono de Perséfone e segurando o quei-
xo da mulher entre seus dedos.

— Ah, me deixe em paz. Você sabe que 
eu nunca estive aqui por vontade própria. 
Não lembra como vim parar aqui e o que 
fez comigo? — vociferou a mulher em res-
posta, afastando-se dos dedos gélidos que 
a seguravam. 

•••

5 dias para o Outono

Perséfone corria animada pelos campos, 
memorizando cada detalhe da paisagem 
que irradiava luz e vida. Buscava aprovei-
tar cada segundo da brisa roçando seu 
rosto antes que fosse obrigada a se afas-
tar da superfície novamente. No entanto, 
não deixaria que a tristeza daqueles pen-
samentos intrusivos estragasse um de 
seus últimos passeios da estação. Fechou 
os olhos e estendeu os braços, sentindo-se 
livre enquanto o vento balançava seus ca-

belos e suas vestes na corrida pelo grande 
bosque. Imersa em suas sensações, não 
contava com o grande baque que sentiu ao 
bater em algo que cruzou seu caminho. Ou 
melhor, em alguém. 

— Droga, você não olha por onde anda? 

Perséfone abriu os olhos, sacudindo as gra-
míneas de seu vestido e se levantando. Foi 
então que reparou na fonte daquela voz: 
uma linda mulher de      pele negra a en-
carava fixamente com seus olhos escuros, 
agitando suas vestes de maneira impacien-
te na tentativa de eliminar os resquícios de 
grama de seu traje. 

— Não vai me responder? — insistiu a mu-
lher, franzindo o cenho com irritação. 

— Ah, me desculpe, eu… estava apenas 
correndo por aqui. Não tive intenções de te 
machucar, me desculpe. 

— Correndo de olhos fechados por um cam-
po! Que tipo de ideia foi essa? Você poderia 
ter batido em uma árvore ou algo assim.

— Me desculpe mesmo. Eu conheço o ca-
minho como a palma da minha mão e nor-
malmente não há ninguém quando venho 
aqui… — continuou Perséfone, sentindo-se 
envergonhada por tamanha falta de aten-
ção.

— Bom, tudo bem. Só toma mais cuidado 
da próxima vez — suspirou a mulher, incli-
nando-se na direção das flores e colhendo 
uma solitária papoula esquecida, determi-
nada a ignorar o acontecido.

— Gosta de papoulas? — Perséfone mu-
dou de assunto bruscamente ao ver a cena. 
Sentia tanta saudade de conversar com al-
guém.

— Gosto, sim… — A desconhecida respon-
deu com hesitação, erguendo o olhar na di-
reção de Perséfone. — Na verdade, são as 
minhas favoritas. 

— São as minhas favoritas também! Apesar 
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de eu gostar de todas elas. Rosas, papou-
las, peônias… Sou uma amante das flores. 
— Perséfone completou, abrindo um sorri-
so largo em seguida.

— Ah, eu adoro lilases, tulipas e orquídeas 
— Ela replicou, e um pequeno sorriso com 
o canto dos lábios marcou o rosto da mu-
lher. 

— Eu adoro orquídeas! O único problema 
é que…

— São muito difíceis de cuidar — As duas 
disseram ao mesmo tempo, o que propor-
cionou um pequeno momento de riso en-
tre elas.

Entre orquídeas e lilases, começaram um 
assunto animado sobre as flores e a prima-
vera, paixões que ambas descobriram ter 
em comum. As horas passaram e o sol co-
meçava sua lenta descida pelo horizonte, 
pintando o céu com tons alaranjados. 

— E a propósito, qual é o seu nome? — 
questionou Perséfone.

— Meu nome é Andrômeda — disse a 
mulher. — Só Andrômeda. E o seu? — Ela 
começou a rir ao notar o absurdo daque-
la situação. Tinham passado a tarde toda 
juntas sem ao menos saber o nome uma 
da outra! 

— Você pode me chamar de Fane — res-
pondeu Perséfone, observando os últimos 
raios de luz do dia refletindo nos curtos ca-
belos negros de Andrômeda. 

— Fane?

— É, Fane. Outra hora eu te explico. 

— Tudo bem. Será Fane, então — finalizou 
a mulher com um sorriso no rosto.

•••

Perséfone estava cansada daquele lugar. 
O Submundo preenchia suas narinas com 
o cheiro da morte e seus ouvidos com os 

lamentos dolorosos das almas torturadas. 
Foi raptada por Hades enquanto colhia 
suas flores, levada para as profundezas do 
Reino dos Mortos e enganada para ficar 
permanentemente. Lembrava com clareza 
do terrível momento que selou seu destino 
muitos anos atrás: em um gesto que Persé-
fone supôs ser hospitalidade ou generosi-
dade, Hades ofereceu-lhe uma romã, com 
a qual ela se deliciou. 

No entanto, Hades não falou sobre o con-
trato implícito envolvido na ingestão da-
quele fruto, gesto considerado trivial por 
ela. A partir daquele momento, Perséfone 
foi obrigada a permanecer no Submundo, 
já que a regra ditava que qualquer um que 
comesse ou bebesse algo nesse local, es-
taria preso a ele pela eternidade. Hades 
tomou sua liberdade de visitar os campos, 
prendendo-a nesse lugar por duas esta-
ções do ano e detendo o título de seu ma-
rido. E aqui se encontrava Perséfone, presa 
a um homem que detestava e que a tratava 
como uma simples posse. 

Em um acordo feito após os protestos in-
sistentes de sua mãe, Hades permitiu que 
ela passasse duas estações no colo mater-
no: o verão e a primavera. Quando estava 
com Deméter, adotava o nome e o papel 
de Coré, a jovem donzela virgem, indecisa 
e inocente que necessita da ajuda materna 
para resolver todas as situações. Durante 
o inverno e o outono permanecia presa ao 
Submundo na forma de Perséfone, adotan-
do uma postura mais fria, séria e sombria. 
Nesse período, os lamentos de sua mãe 
por sua ausência eram sentidos por todos. 

A verdade era que as duas situações eram 
desagradáveis. Não gostava de ser Coré 
pois a proteção exacerbada de sua mãe a 
deixava presa em suas garras. Não podia 
tomar atitudes sem a permissão materna, 
sendo vista como um ser frágil e quebradi-
ço. Sabia que a mãe a amava, mas às vezes 
sentia-se sufocada. Odiava ainda mais ser 
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Perséfone, presa em um casamento força-
do com um marido que mentiu e a manipu-
lou para colocá-la nessa situação. 

Como Coré ou Perséfone, sentia-se con-
finada, como se fosse uma mera posse 
utilizada para satisfazer as necessidades 
alheias. Tudo que Perséfone queria era li-
berdade para ser algo que os outros nem 
imaginavam que ela pudesse ser: simples-
mente ela. Queria ser livre como foi naque-
les cinco dias antes do outono chegar, e, 
por consequência, arrastá-la de volta para 
aquele lugar.

— Você acha que pode esconder algo de 
mim, Perséfone? Acha que não vou desco-
brir o que aconteceu enquanto você estava 
lá em cima, andando entre aqueles munda-
nos? — gritou Hades, a distraindo de seus 
pensamentos e fazendo o Submundo tre-
mer com sua voz. 

— Faça o que quiser, Hades. Eu simples-
mente não ligo! — Perséfone respondeu 
no mesmo tom, tentando se manter firme 
com sua ameaça. Precisava protegê-la.

•••

4 dias para o Outono

— E então você correu, tropeçou e rolou 
colina abaixo por causa de um coelho? Eu 
não acredito. — Andrômeda contorceu-
-se no chão de tanto rir, encolhendo-se e 
apoiando as mãos em sua barriga.

— Ei, me respeita! Eu já disse que não sa-
bia que era um coelho. Achava que era um 
lobo, sei lá. — Perséfone gargalhou tam-
bém, deitando-se na relva ao lado de An-
drômeda. Assim que as risadas cessaram, 
seus olhares se encontraram por alguns 
segundos.

— Você é uma boa companhia — disse An-
drômeda. — E você ainda me deve uma 
explicação sobre esse apelido. Quer dizer, 
eu suponho que seja um apelido, não quis 
criticar seu nome. É lindo, mas poderia ser 

um apelido também e… — Andrômeda co-
meçou a tropeçar nas próprias palavras, o 
que fez Perséfone rir novamente. Era ridicu-
lamente fácil sorrir ao lado daquela mulher.

— Está tudo bem, Andrômeda. Eu entendi 
o que você quis dizer. Posso te contar, mas 
essa não é uma história muito bonita. 

— Nem sempre a vida é bonita. Você pode 
me contar mesmo assim.

— O que você quer ouvir primeiro? A parte 
ruim ou a parte boa? — questionou Persé-
fone, encarando Andrômeda. 

— A parte que você preferir. Se não quiser 
contar tudo, está tudo bem também. 

— Acho que eu nunca tive oportunidade de 
contar isso para ninguém, além daqueles 
que obviamente já sabem de tudo. A histó-
ria é meio longa, mas tudo começou quan-
do eu estava coletando algumas flores no 
campo…

Conforme as palavras saiam por seus lá-
bios, Perséfone sentia um peso deixar seus 
ombros. Naquele dia, contou a Andrômeda 
sobre tudo: Hades, seu rapto, a manipula-
ção para que permanecesse presa ao Sub-
mundo para sempre, os meses que passa-
va naquele local e os meses que passava 
na superfície. Quando terminou, viu que 
Andrômeda estava com os olhos mareja-
dos. 

— Eu sinto muito, Fane… Sinto tanto. Que-
ria poder te ajudar de alguma forma. Não 
é justo que você esteja presa para sempre. 
— Ela disse, segurando a mão de Perséfone 
e a apertando levemente. Perséfone sorriu 
tristemente, olhando para Andrômeda.

— Não tem nada que ninguém possa fazer, 
infelizmente. Acredite, eu já tentei de tudo. 
Só queria ser livre para viver, sabe?

— Eu sei. Você merece isso. — Andrômeda 
apertou sua mão novamente, em uma ten-
tativa de a tranquilizar.
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— E é por isso que prefiro que você me 
chame de Fane. Não quero mais ser Per-
séfone ou Coré. Acho que se eu puder ser 
livre em algum dia, terei outro nome. Gos-
taria de recomeçar me desvinculando de 
todo esse passado.

— E você já pensou em qual nome gosta-
ria de ter?

— Ainda não. Um dia eu descubro.

•••

— Sua mãe veio te ver — disse Hades, 
apontando para a figura esbelta que a 
aguardava. Os cabelos dourados da mu-
lher formavam ondas que desciam por seu 
rosto rosado até alcançarem suas costas, e 
no topo de sua cabeça estava uma coroa 
de flores vistosas.

— Mãe? — Perséfone tentou falar, mas sua 
voz saiu como um sussurro. O que ela es-
tava fazendo ali? Sua mãe nunca foi auto-
rizada a entrar no Submundo em seu perí-
odo de isolamento. Em todos os anos que 
permaneceu presa naquele local, essa foi a 
única vez em que Deméter foi autorizada a 
colocar seus pés nos domínios de Hades.

— Precisamos conversar. Agora — disse 
Deméter de forma ríspida, caminhando a 
passos largos na direção de sua filha.

•••

3 dias para o Outono

— Você sabe que sempre te amarei e res-
peitarei nossa história, Perseu. — Andrô-
meda falou, com lágrimas nos olhos após 
seu desabafo. O coração batia com força 
em seu peito, esperando a reação de seu 
esposo. Depois de um momento de silên-
cio, Perseu retomou o fôlego e a abraçou 
com força.

— Eu sei, querida. Você sabe que pode 
contar sempre comigo, não sabe? Sempre 
fomos melhores como amigos. Quero que 
nós dois sejamos felizes, eu e você.

Enquanto revisitava a cena em sua memó-
ria, Andrômeda caminhava solitária pelo 
campo. Em meio às poucas flores que de-
sabrochavam nessa estação e espalhavam 
seu perfume pelo ar, recordou de seu lon-
go casamento com Perseu. Quando ele a 
salvou da grande fera marinha que teria 
despedaçado cada osso de seu corpo, sen-
tiu uma grande gratidão pelo herói. E foi 
apenas isso. Apesar de terem casado e An-
drômeda ter nutrido sentimentos carinho-
sos por Perseu ao longo dos anos, o rela-
cionamento deles nunca foi marcado pela 
paixão. Existia cumplicidade e amizade en-
tre eles, o que permitiu que continuassem 
amigos mesmo após a separação pedida 
meses atrás por Andrômeda e aceita sem 
grandes protestos por ele. Permanecer na-
quela relação não era justo com ambos. Ela 
queria ser livre para amar e ser amada de 
verdade, assim como desejava o mesmo 
para Perseu.

Andrômeda se agachou, coletando as úl-
timas papoulas da região para formar um 
ramalhete improvisado que confeccionou 
com algumas folhagens. Prosseguiu em 
seu caminho lento pela natureza até ver 
Perséfone encostada na sombra da árvore 
onde passaram os dois últimos dias con-
versando. Seus cabelos castanho escuros, 
sua pele cor de ébano, suas írises da cor da 
noite… Ela era linda. 

— Trouxe isso para você — disse Andrô-
meda, aproximando-se de Perséfone e es-
tendendo o ramalhete de papoulas em sua 
direção. — Você me disse que eram as suas 
favoritas…

— São lindas. Obrigada por isso, Andrôme-
da. — Perséfone deu um pequeno sorriso, 
tentando conter a empolgação por aquele 
pequeno gesto. Tomando coragem, incli-
nou-se na direção da mulher, dando um 
beijo em sua bochecha. 

— Você não precisa me agradecer. Imagi-
nei que as flores iriam te deixar feliz — res-
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pondeu ela, ainda sentindo o local onde 
Perséfone tocou com seus lábios. 

•••

Perséfone sentia-se inquieta na presen-
ça imponente da mãe. Sua cabeça girava 
pensando nas possibilidades que a fariam 
estar aqui. Como Hades permitiu que ela 
entrasse no Submundo? Ainda hesitante, 
aproximou-se da mãe.

— Hades veio falar comigo, dizendo que 
você estava estranha desde que voltou da 
superfície — Deméter começou, olhando 
para Perséfone fixamente. — Você sabe 
que detesto esse crápula, mas fiquei preo-
cupada com você. 

— Ah, mãe… — Perséfone lamentou, sen-
tindo os olhos marejarem e o alívio espa-
lhar-se por seu corpo. Achava que algo gra-
ve tinha acontecido com alguém. Com ela.

— Você precisa me contar o que aconteceu. 
Não posso te ajudar se você não for since-
ra comigo, Coré. Sabe que sempre quis te 
tirar daqui e tentei fazer de tudo para isso. 

— Eu sei, mãe… Eu só tô muito preocupa-
da. — Perséfone respirou fundo, tentando 
evitar as lágrimas que insistiam em descer 
pelo seu rosto. Ao ver a mãe abrindo os 
braços na sua direção e a segurando em 
um forte abraço, sentiu seu  coração ficar 
um pouco mais leve. 

— Me conte o que aconteceu. Eu estou 
aqui para te ajudar — disse ela, acariciando 
os cabelos da filha em um gesto de afeto.

— É tudo muito complicado… Eu não sei o 
que aquele idiota poderia fazer quando a 
encontrasse.

— A encontrasse? — questionou Deméter, 
afrouxando o abraço apertado e olhando 
para Perséfone com confusão. 

Naquele instante, gritos agoniados invadi-
ram o corredor da sala do trono. “Socorro! 
Perséfone!”, a voz gritava com intensidade. 

Sentiu um arrepio de pavor subir pela sua 
espinha ao reconhecer a voz que a chama-
va. Era Andrômeda.

•••

2 dias para o Outono

Naquele dia, Fane levou Andrômeda para 
uma cachoeira na região. Depois de um 
farto piquenique — um banquete digno de 
uma deusa, como Andrômeda insistiu em 
dizer —, mergulharam nas águas transpa-
rentes do rio. A água era capaz de lavar to-
das as preocupações e inseguranças que 
ambas sentiam. Andrômeda tinha feito as 
contas e sabia que o tempo entre elas esta-
va terminando, mas não queria mencionar 
o assunto com Fane. Só queria aproveitar 
cada segundo daquele dia. Depois da leve-
za provocada pelo mergulho, as mulheres 
se deitaram sobre a toalha de piquenique. 

— Tenho uma proposta para você, Andrô-
meda. 

— Me diga. — a mulher encarou Fane com 
inquietação, imaginando o que se passava 
por sua cabeça. 

— O que você acha de ver as estrelas comi-
go amanhã?

•••

Desde o instante em que Fane foi obriga-
da a voltar para o Submundo, Andrôme-
da não conseguia mais dormir. Os olhos 
inchados pelo choro marcavam sua face, 
transmitindo para a superfície de seu cor-
po a dor voraz que a dilacerava. Pensava 
nela presa naquele lugar com aquele bru-
to, sem poder visitar os campos que tanto 
amava, sem sentir a luz do sol ou a brisa 
do vento por duas estações. O coração leve 
da mulher deveria pesar toneladas, sendo 
consumido por todas as sombras que a 
cercavam. A pior parte era saber que nada 
poderia ser feito. Quando voltou para casa, 
Andrômeda mergulhou nos pergaminhos 
do palácio, buscando um fio de esperança 
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entre aquelas palavras tão antigas. Nada. 
Passava horas naquele local, dormindo so-
bre os manuscritos e sonhando com Fane 
sofrendo no Reino de Hades. Ela não podia 
permitir aquilo. A magia e o poder que a 
prendiam naquele local eram tão antigos 
quanto os deuses, e sentia que precisava 
de algo tão poderoso quanto para ajudá-la, 
mas não conseguia decifrar o mistério. Ao 
mesmo tempo, estava cansada de esperar. 
Precisava agir imediatamente.

— Orfeu? — Andrômeda chamou seu 
guarda, que logo se apresentou com 
uma reverência.

— Sim, princesa Andrômeda? 

— Você já ouviu falar sobre as entradas do 
Submundo?

— O Submundo, princesa? — questionou 
Orfeu, meio surpreso com o pedido.

— Sim, o Submundo — falou Andrômeda 
de maneira determinada.

— Já ouvi algumas histórias. Sobre algu-
mas cavernas que são passagem para 
esse lugar ou coisa assim. São muito pe-
rigosas, e todo e qualquer mortal deveria 
passar longe disso.

— Ótimo. Preciso da sua ajuda, então. Pre-
ciso saber se alguma dessas entradas real-
mente leva ao Submundo.

•••

1 dia para o Outono

— Você também gosta de olhar para elas? 
As estrelas? — perguntou Perséfone, sem 
desviar seu olhar do céu estrelado. A noite 
límpida e sem nuvens auxiliava na linda vi-
são que as mulheres apreciavam.

— Eu gosto. Me sinto pequena aqui em-
baixo, só um serzinho minúsculo no meio 
desse universo. Imagino que você não deva 
ter esse problema, já que é uma deusa. — 
Andrômeda olhou para Perséfone, rindo 

baixo em seguida.

— Ei, é claro que eu me sinto minúscula 
também! Isso tudo é porque sou uma deu-
sa imortal que consegue assumir a forma 
humana que preferir? 

— Eu nunca vou me acostumar com isso. 
Digo, com o fato de você ser uma deusa. 
Você parece bem humana para mim. — 
Perséfone sorriu ao ouvir aquilo. Ela gos-
tava do fato de não se sentir uma deusa 
nesses momentos. Era apenas ela mesma 
e isso bastava.

— Você não sabe o quanto é bom ouvir 
isso. Os humanos fazem coisas absurdas, 
mas os deuses fazem coisas ainda piores. 
Minha família é uma total confusão.

— Ah, todas as famílias são um pouco con-
fusas. 

— Você que o diga, princesa Andrômeda 
da Etiópia — Perséfone fez uma reverência 
para a mulher na sua frente, o que a fez dar 
uma leve cutucada em seu braço.

— Para com isso! — Ela disse em meio 
aos risos. — Eu gosto de ser só a Andrô-
meda aqui, sem a parte da princesa. Me 
sinto livre.

— Eu sei como é isso. Me sinto livre assim 
quando olho pro céu também. Você não 
sente vontade de voar por aí e descobrir 
o mundo? 

— Eu sinto. Queria viajar pelo mundo todo 
e conhecer todas as maravilhas que ele 
tem. Imagina só a quantidade de flores di-
ferentes que devem existir por aí… — An-
drômeda suspirou, com a sua imaginação 
voando para as diversas flores e perfumes 
que criou em sua mente.

— Eu consigo até sentir o perfume…

— Eu também.

Um silêncio confortável se instaurou entre 
as duas enquanto descansavam no grama-
do e contemplavam o céu. Nada precisa-
va ser dito. Aquele simples momento que 
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compartilhavam admirando o firmamento 
era capaz de expressar mais sentimentos 
do que elas jamais seriam capazes de fazer 
com simples palavras. Sabiam que o tem-
po de Perséfone estava acabando, escor-
rendo entre os dedos de uma mão como 
finos grãos de areia. Andrômeda sentia seu 
coração se rasgar ao pensar que perderia 
a companhia daquela que estava ao seu 
lado. Foram apenas cinco dias de Outono, 
mas sentiam que a conexão criada entre as 
duas era muito maior. Inexplicável, como 
se as almas delas fossem entrelaçadas 
como uma só.

— Fane, eu só queria dizer que… — Andrô-
meda virou seu rosto na direção de Persé-
fone, sentindo-se nervosa com as palavras 
que estava prestes a proferir. 

— Shhh. Eu sei, você não precisa dizer 
nada — Perséfone sorriu, levando uma 
das mãos até o rosto de Andrômeda e lim-
pando a lágrima solitária que descia por 
sua bochecha.

•••

— Andrômeda? — Perséfone sussurrou de 
maneira inaudível ao ver a mulher sendo 
arrastada pelos braços na direção do tro-
no de Hades, que balançava a cabeça com 
desagrado. — Que merda você acha que tá 
fazendo com ela? — gritou Perséfone, cor-
rendo na direção de Hades e acertando-o 
com diversos tapas no peito.

O deus apenas riu com escárnio, estalando 
seus dedos na direção dos guardas e igno-
rando a fúria da mulher. Deméter encon-
trava-se perplexa e imóvel, observando a 
cena com prudência.

— Solta ela! Solta ela agora! — Perséfone 
gritava desesperada, acertando Hades com 
outros tapas raivosos. Ela sentia o gosto sal-
gado de suas lágrimas escorrendo por sua 
face e descendo até os seus lábios. Deus, 
o que diabos Andrômeda estava fazendo 
ali, no Submundo? Nenhum mortal entrava 

vivo no Reino dos Mortos. O que o maldito 
Hades tinha feito com ela? 

— Sua queridinha — Hades pronunciou a 
palavra cinicamente, empurrando Perséfo-
ne para o lado a fim de desviar de seus gol-
pes — apareceu aqui sozinha, procurando 
por você. Não me pergunte como ela con-
seguiu entrar e passar pelas defesas estan-
do viva. 

Viva? Era isso mesmo que Perséfone tinha 
ouvido? Subitamente, virou-se na direção 
da mulher, observando cada detalhe de 
seu rosto. Ela parecia viva. Não estava 
machucada. O alívio alastrou-se pelo pei-
to de Perséfone, fazendo-a suspirar por 
um momento.

— Eu estou bem. Só precisava encontrar 
você — disse Andrômeda com lágrimas 
nos olhos. Por que você não ficou longe 
daqui? Por que você veio para a porcaria 
do Submundo quando poderia andar li-
vremente pelos campos para sempre? Por 
que você veio atrás de mim? Era tudo que 
Perséfone pensava. 

— Fane? Você tem até um apelidinho. 
Ah, que ceninha mais linda. — Hades riu, 
enunciando o apelido de Perséfone com 
nítido deboche. 

— Cala a boca! — disse Perséfone. — Sol-
ta ela agora. Eu faço qualquer coisa, mas a 
solte, por favor. Ela nunca mais vai apare-
cer aqui, só... deixa ela ir. — Ela desviou o 
olhar para Andrômeda, que a encarava de 
olhos arregalados.

— Não! — protestou ela. — Eu vim aqui 
para te procurar, Fane! Não vou simples-
mente sair assim. 

— Você vai, vai sim. Por favor, você tem 
que ir. — A súplica estava explícita em 
seus olhos.

— E quem disse que eu vou deixá-la partir? 
Ninguém entra no mundo dos mortos sem 
ser convidado e ninguém sai dele sem a mi-
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nha permissão. Você sabe disso melhor do 
que ninguém, Perséfone. 

— Se você encostar um único dedo nela… 
— ameaçou Perséfone.

— Você vai fazer o que? Correr para o colo 
da mamãe? — Hades riu novamente, apon-
tando com a cabeça na direção de Demé-
ter. — Sai da frente — disse ele, abrindo 
espaço com seus braços e caminhando na 
direção de Andrômeda.

— Não! Não encosta nela. — Perséfone se 
postou entre Hades e Andrômeda, esten-
dendo os braços para protegê-la.

— É melhor você sair da frente agora… Ou 
vai sobrar pra você. — Ele bufou impaciente.

— Só por cima do meu cadáver! — excla-
mou Deméter, finalmente despertando de 
seu choque inicial. A deusa andou raivosa 
na direção de Hades, empurrando-o com 
força para afastá-lo da filha. — Chega! Che-
ga disso. Você não vai mais chegar perto 
de Coré — falou entre dentes, erguendo 
lentamente seus braços, como se estivesse 
invocando algo. Ao seu lado, sete plantas 
carnívoras gigantescas apareceram, abrin-
do suas bocarras na direção da divindade 
suprema do Reino dos Mortos. Os dois 
guardas largaram Andrômeda, correndo 
apressadamente na direção de seu senhor. 
Perséfone aproveitou a distração, ajoelhan-
do-se no chão ao lado da mulher.

— Você está bem? Jura que está bem? Você 
é louca, louca demais por vir até aqui. Eu 
ainda não acredito que você veio. Você está 
bem mesmo? — Perséfone atrapalhou-se 
com as próprias palavras, abraçando An-
drômeda com força e inalando seu cheiro 
doce de primavera. Atrás das mulheres, 
o som da batalha entre Deméter e Hades 
preenchia o local.

— Eu estou bem, juro que estou. Eu não 
poderia te deixar aqui. Pensei muito nes-
ses dias e… Você merece muito mais do 

que isso. — Andrômeda sussurrou no ou-
vido de Fane, ainda agarrada firmemente 
em seu abraço.

— Você poderia ter morrido… Isso foi tão 
arriscado. — Perséfone afastou-se um pou-
co do abraço, olhando para as feições de 
Andrômeda. Deus, ela era linda. Naquele 
momento, nada mais importava além do 
fato dela estar em segurança. Precisavam 
sair daquele lugar urgentemente.

— Eu precisava tentar. Por você. Por nós. 
— A mão de Andrômeda acariciou lenta-
mente o rosto de Perséfone, que fechou os 
olhos apenas por alguns segundos. 

— Por nós? Você… encontrou algo que possa 
me ajudar? — sussurrou ela, esperançosa.

— Talvez — afirmou Andrômeda, fechando 
seus olhos e aproximando o seu rosto de 
Perséfone. Quando seus lábios finalmente 
se encontraram, em meio aos gritos e sons 
da batalha, uma explosão de luz invadiu o 
lugar. A claridade preencheu cada canto do 
recinto, expulsando os guardas desalma-
dos e o próprio Hades do local, deixando as 
duas mulheres envoltas na luminosidade, 
como se estivessem perto o suficiente da 
aurora para que os raios de sol cobrissem 
todos os ângulos do grande salão. Sorriram 
levemente entre o beijo, mergulhando nos 
olhos uma da outra ao encerrá-lo. Olharam 
em volta assustadas. Elas estavam no cam-
po. O campo delas, onde se conheceram 
pela primeira vez.

— O que aconteceu? — Perséfone questio-
nou, olhando assustada para as próprias 
mãos. Aquilo era real? Ela estava sonhan-
do? Onde estavam Hades, Deméter, os 
guardas, as plantas e a batalha?

— Eu.. eu não sei. Estávamos no Submun-
do e de repente aparecemos aqui. — An-
drômeda olhava confusa para todos os 
lados, visualizando a paisagem, o solo, o 
céu… Tudo parecia em ordem. As folhas 
avermelhadas das árvores formavam um 
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tapete macio que cobria a grama verde. 
Perséfone observou uma pequena folha 
desprendendo-se de um ramo e caindo 
lentamente na direção do solo, sendo em-
balada pelo vento. 

— É outono e eu estou aqui? — disse ela, 
olhando para a folha que logo aterrissou 
mansamente em seu colo.

— Fane... eu acho que você está livre! — 
Andrômeda sussurrou, inclinando-se em 
sua direção para um abraço apertado, en-
quanto sua amada chorava e soluçava. Um 
choro de alívio, de paz. Ela estava livre ago-
ra. Não sabia como, mas estava livre. Sen-
tia isso em cada átomo de seu corpo que 
clamava pelo ar fresco em todas as ma-
nhãs. Como se um feitiço tivesse sido des-
feito. Como se uma maldição tivesse sido 
quebrada. Podia visitar os campos, viajar 
pelos países e universos, conhecer todas as 
flores do mundo. Podia conhecer o outono 
e o inverno. E estava com ela. Eram Persé-
fone e Andrômeda e isso era tudo que im-
portava. Descansaram no chão repleto de 
folhas secas, aninhadas em um abraço que 
não seria desfeito tão cedo.

— Já escolheu seu novo nome? — indagou 
Andrômeda depois de algumas horas, en-
quanto acariciava lentamente o cabelo de 
Perséfone, beijando sua bochecha em se-
guida.

— Sim. Você pode me chamar de Elethéria. 
— Ela respondeu com convicção.

— Elethéria? Eu gosto de como soa.

— Eu também. Significa “liberdade” — disse 
Elethéria, com um grande sorriso marcan-
do sua face enquanto aproximava-se nova-
mente dos lábios de Andrômeda. Sabiam 
que esse era apenas o início de uma longa 
trajetória, mas aquilo não era relevante no 
momento. Eram Perséfone Elethéria e An-
drômeda e isso era tudo que importava.
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– Ainda não estou certa sobre isso. – Bren-
da falou, parando de caminhar enquanto 
via a amiga parar o seu caminho para a en-
trada no meio dos degraus.

 Brenda já estava há sete anos nos vinte e 
poucos anos, sendo uma negra alta, com 
cabelo black baixo e olhos castanhos cla-
ros. A amiga que a convidara para aquilo, 
Jéssica, já estava com trinta anos, não ven-
do problema em assumir a idade. Ela era 
mais baixa, sua pele era branca, seu cabelo 
castanho estava preso em um rabo de ca-
valo e seus olhos castanhos eram escuros.

– Vai ser bom para você, Brenda.

 Era noite de sexta, e normalmente as pes-
soas normais estariam saindo, festejando, 
se divertindo assim como ela gostaria de 
estar: assim como costumava fazer antes 
da sua vida entrar em um declínio constan-
te. Na situação atual, ir àquele galpão pare-
cia o novo padrão de normalidade, o que a 
assustava levemente.

– Eu deveria estar em um terapeuta ou psi-

cólogo, não aqui. – Na verdade, evitava am-
bos, então não fazia diferença.

– Esse grupo é diferente, eu prometo. – Jés-
sica replicou. Suspirando, ela voltou a an-
dar. O espaço não era grande: ao menos 
não o salão, pois a maior parte das cadei-
ras foi retirada, e as restantes formavam 
um círculo já ocupado por várias pessoas. – 
Chegamos na hora. – Ela, e admitiu que era 
a culpada por ter enrolado por duas vezes 
para poder ir.

 A amiga seguiu para uma cadeira e se 
sentou, esperando não atrapalhar. Estava 
ali mais para conhecer e ouvir: não tinha 
a pretensão de falar sobre sua vida, ao 
menos não na primeira vez frequentando 
aquele lugar.

 Fora necessário muito esforço de Jéssica 
para que ela aparecesse, então talvez nun-
ca mais colocasse os pés ali de novo. Tudo 
dependeria de como as coisas ocorreriam.

– Bem-vindos a mais um encontro do grupo 
de suporte a semideuses! Ou GSS, como al-
guns podem preferir chamar. – Falou uma se-
nhora de uns sessenta e poucos anos, baixa 
estatura, pele branca e olhos castanhos es-
curos, sendo cumprimentada pelos demais.

– Grupo de suporte a semideuses? – Bren-
da perguntou, confusa quanto ao que ou-
viu. – Todos vocês acham mesmo que são 
semideuses? – Questionou, achando aquilo 
loucura e não acreditando que fora arras-
tada pela amiga.

– Temos uma nova integrante hoje. – A se-
nhora disse o óbvio.

– Essa é Brenda, minha amiga. – Jéssica a 
apresentou e os outros presentes a cum-
primentaram, mas ela ainda estava focada 
demais no tipo de grupo que estavam.

– Não acredito que me trouxe para isso. – 
Olhando para Jéssica, falou.

– Você não? – Um homem de quarenta e pou-
cos anos, estatura mediana, pele negra, cabe-
lo preto e olhos escuros rebateu a pergunta.
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– Os deuses gregos eram brancos, e nós so-
mos em maioria negros. – Ela argumentou.

– Sabe disso por que os viu de verdade 
ou por que assistiu filmes? – o mais velho 
insistiu em continuar aquilo, rebatendo. 
– Aposto que pensa que o Papai Noel é 
branco também. – Brenda não soube se 
o homem brincava ou se realmente acre-
ditava naquilo.

– Vai perceber, Brenda, que não é a única. – 
Aquela frase a fez rir.

– Dê uma chance, Brenda. – Jéssica pediu, e 
não podia negar um pedido dela.

– Já estou aqui. – Ela ficaria, afinal não per-
deria nada.

– Fico feliz em ouvir isso. – A senhora falou. 
– Sou Cláudia, e eu guio as conversas.

– Como a Jéssica disse, sou Brenda.

– Com as devidas apresentações feitas, 
podemos começar. – Ela se perguntava 
como aquilo seria, na verdade, estava até 
ansiosa. – Quem quer ser o primeiro ou a 
primeira a falar?

– Eu quero. – Seus olhos percorreram as 
pessoas sentadas, indo até a uma mulher 
em uma cadeira de rodas. Ela não parecia 
ser mais velha que Brenda, provavelmente 
estava na casa dos vinte também, possuía 
a pele escura, era um pouco cheia, o cabelo 
preto era trançado e os olhos pareciam de 
uma cor clara, mas era difícil de perceber 
pela distância entre ambas.

– Acha que está pronta, Clara?

– Sim. – A mulher respondeu, respirando 
fundo quando recebeu uma confirmação 
visual para poder seguir adiante. – Meu 
nome é Clara, a maioria sabe, mas será a 
primeira vez que falarei sobre como fiquei 
assim. – A não ser por aquela loucura de 
semideuses à parte, aparentemente eram 
um grupo de terapia de verdade. – Sema-
na que vem faria três anos que eu e João 

estávamos juntos. – A falta de um sorriso 
era um indicativo forte do que poderia ter 
ocorrido. – Nos conhecemos durante uma 
festa, na época eu... – A mulher parou, le-
vando a mão até a perna. – Nos conhece-
mos na pista de dança. – Após tomar a força 
necessária, a mesma continuou. – Tivemos 
um clique, sabe? Eu sabia que queria ficar 
com ele, então ficamos. Depois de um mês 
de sexo casual, começamos a ter encon-
tros até que nosso relacionamento evoluiu 
e namoramos. – Clara contou, bastante ho-
nesta e aberta. – Depois do nosso segun-
do ano juntos, o João começou a mostrar 
um comportamento ciumento que só fez 
crescer. Quando eu já não aguentava mais 
os ataques de ciúme, a forma como meus 
horários eram vigiados, com quem eu ia ou 
vinha, decidi terminar. – O olhar de Clara se 
perdeu, e Brenda não pôde culpá-la, ape-
nas sentir pena pelo que a mesma passara.

– Clara. – Chamada, a mesma olhou para 
Cláudia. – Está tudo bem. Se quiser parar, 
entenderemos.

– Eu quero terminar de falar. – Corajosa, 
Clara disse. – Quando eu falei que estava 
tudo acabado entre nós dois, quando disse 
que não queria mais continuar com ele, ele 
me atacou. – Uma mulher segurou a mão 
de Clara, tendo a mesma apertada, dando 
força para a possível amiga. – Ele explodiu 
e avançou contra mim, e como sempre foi 
maior, mais forte, não houve nada que eu 
pude fazer.

– Desculpa, mas o que isso tem a ver com 
essa questão de semideuses? – apesar da 
história realmente comovente, Brenda ti-
nha necessidade de entender por que to-
dos consideravam estar em um grupo de 
suporte a semideuses. – De quem você 
acha que seria filha? 

– Ninguém. – A outra respondeu. – Sou hu-
mana, mas namorei um filho de deus, foi 
assim que cheguei aqui.

– Os filhos de Ares têm o temperamento 
do pai. – Cláudia esclareceu sua dúvida. – 
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São violentos, brutos e alguns apresentam 
sociopatia, não conseguindo perceber que 
seus atos são perigosos para os outros.

– Aprendi isso da pior forma possível. – Cla-
ra admitiu, passando a mão sobre os olhos. 
Tentando entender o que a mesma quis di-
zer, quando olhou para as pernas dela, a 
resolução veio.

– Ele te deixou assim? – chocada, Brenda 
perguntou.

– Atacou minha espinha com tanta força 
que a quebrou. – A resposta causou um ca-
lafrio na mulher. – Ele fez isso e sumiu, está 
foragido desde então. – Aquilo significava 
que a mesma continuava em perigo, que 
podia ser atacada novamente a qualquer 
momento, não tendo paz. – Em parte acho 
que o pior é o fato de que ele não disse que 
eu seria apenas dele, mas apenas me des-
truiu e fugiu.

– Muito obrigada, Clara, por compartilhar 
isso conosco. – A senhora agradeceu, aten-
ciosa, fazendo o trabalho dela.

– É compreensível. – A fala a fez olhar para o 
lado, para o homem de trinta e poucos anos, 
estatura alta, pele escura, cabelo preto, como 
a barba, e olhos castanhos escuros.

 Ela tinha quase cem por cento de certeza que 
ele possuía alguma descendência indígena.

– O quê? – sabendo que era com quem o 
mesmo falava, pois eram os dois únicos na 
máquina de café durante aquela pausa que 
receberam, Brenda perguntou.

– Você não vai acreditar. Um fato engraça-
do sobre as pessoas, semideuses ou não, é 
que nunca acreditam em nada sem antes 
terem uma prova. A fé se foi, por isso os 
deuses pararam de fazer a parte deles.

– Quem assistiu muito filme agora? – re-
tórica, perguntou, levando o seu copo de 
café à boca.

– Você pode não acreditar, mas é uma de 

nós. – O desconhecido falou. – Talvez já sai-
ba de quem é filha, talvez ainda não saiba, 
mas ainda é uma de nós. A Jéssica não teria 
te trazido se não fosse.

– De onde se conhecem, Sr. Estranho?

– Temos história. – A resposta enigmática a 
deixou curiosa, e com certeza perguntaria 
à amiga se por acaso andava saindo com 
loucos de um suposto grupo de terapia. – E 
pode me chamar de Ed.

– E de quem é filho, Ed? – já que não rece-
beria resposta para uma pergunta, talvez 
recebesse para outra.

– Estava em um aquário quando descobri. 
– A pista era bem fácil.

– Poseidon. – Concluiu.

– O Senhor dos Mares. – Dramático, Ed 
respondeu, arrancando de si uma risada. 
– Sabe, ouvir tantas vozes de repente não 
faz bem para uma criança. Eu não tive um 
grupo para me ajudar, precisei perceber 
sozinho o que estava acontecendo comigo.

– Então fala com peixes. – Achando aquilo 
absurdo, falou.

– Alguns de meus meios-irmãos conse-
guem ficar longos minutos embaixo d’água, 
outros até mesmo devem ser capazes de 
controlá-la, já eu fiquei com o talento mais 
útil.

– A maioria das pessoas diria que falar com 
peixes é um talento bem fraco. – Comen-
tando, diria que era curioso o mesmo pen-
sar daquela forma.

– Não se me ajuda a ser um ativista ecoló-
gico. – Fazia sentido pensando por aquele 
ponto de vista. – O ponto de todo esse gru-
po é fazer com que as pessoas falem sobre 
seus problemas sendo semideuses, lidem 
com eles e aprendam como podem usar 
suas habilidades para um propósito. Se ele 
é maior ou não, depende de cada um. 
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– Não vai me dizer que temos monstros 
para enfrentarmos, vai? – ainda achava di-
fícil de acreditar, mesmo com a tentativa 
sutil de convencimento pela qual estava 
passando.

– Sim, lutamos contra monstros, mas não 
em forma monstruosa, e sim na forma dos 
problemas os quais precisamos lidar cons-
tantemente. – Aquilo fora um tapa para ela. 
– Espero que ouça, sem julgar, porque se 
não fosse minha habilidade, eu não seria 
capaz de fazer tanto pelo meio ambiente 
como faço.

 Depois de dizer o que precisava, Ed se 
afastou, seguindo para falar com alguém, 
deixando-a com um incômodo.

– Podemos retomar? – a pergunta foi fei-
ta, mas mais parecia um chamado. Uma 
vez sentados novamente, todos de volta 
ao mesmo lugar, os olhares se focaram na 
senhora responsável por reuni-los ali. – Al-
guma mudança, Ycaro? – com a pergunta, 
Brenda seguiu o olhar, encarando o ho-
mem com quem discutiu quando chegou.

– Na mesma merda, Cláudia. – Ycaro res-
pondeu, bem humorado. – Já que temos 
uma novata, acho que posso inteirá-la. – 
O mesmo falou, não perdendo o ar. – Sou 
filho de Dionísio. – Ycaro fez um gesto de 
cumprimento com cabeça.

– Por que isso é um problema?

– O deus do vinho, das festas e farras. – Sim, 
ela sabia, mas não dissera nada.

– Deveria ser algo bom. – comentou.

– Quando eu era jovem, talvez, mas já estou 
velho demais para uma vida inconsequen-
te. – ele replicou, e Brenda pensou que isso 
fazia sentido. – Não posso simplesmente 
parar, se é o que está pensando. Não há 
um botão de desligar, não controlo a ne-
cessidade de curtir, e como consequência 
maior, não controlo a vontade de beber.

– Se tornou alcoólatra? – tomando cuidado 
com as palavras, ela perguntou.

– Comecei a beber aos quinze, achava legal 
na época, atraía as garotas. – Disse Ycaro, e 
uma risada anasalada acompanhou a frase, 
parecendo bem triste. – Aos vinte eu bebia 
porque gostava do gosto, mas aos trinta já 
não podia mais parar, precisava beber algo.

– Não existem apenas pontos negativos, 
mas é preciso lidar com eles para que você 
possa ver os positivos. – Cláudia falou.

– Deveriam haver, sei lá, campos de treina-
mentos para semideuses, acampamentos 
ou ainda melhor, hotéis cinco estrelas, afi-
nal de contas meu padrasto é a droga de 
um deus. – Ycaro comentou. – Em vez disso 
temos o que?      Dor de cabeça!

– Padrasto? – confusa sobre o que ser en-
teado de um deus fazia de Ycaro, Brenda 
perguntou.

– Existem dois tipos de filhos de deuses, 
os semideuses, que foram concebidos da 
relação entre deuses e humanos, os filhos 
diretos deles, e os filhos indiretos, aqueles 
que foram… eleitos pelos deuses. – Cláudia 
explicou. – Nem todo herói grego era filho 
de algum deus, alguns foram escolhidos 
pelos deuses, ganharam a bênção deles, 
tornando-se lendas.

– Está mais para maldição. – Ycaro comentou.

– Parece que nosso tempo se esgotou. – 
Cláudia falou.

 Enquanto ouvia histórias, relatos, tentando 
não julgar e se convencer de que aquilo era 
verídico, que estava realmente no meio de 
– loucura ou não – filhos de deuses gregos, 
Brenda não notou a hora passar, levando 
ao fim daquela reunião.

 Uma hora era o tempo marcado para fi-
carem ali, falando abertamente de seus 
problemas, contando suas histórias, e ela 
ouvia todos que falavam, surpreendendo-
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-se com tudo que ouvia. Todos tinham uma 
bagagem diferente, todos tinham suas his-
tórias, sofrendo ao longo dos anos por cau-
sa da herança sanguínea a qual não pedi-
ram, mas que corria em suas veias.

 Parecia tão surreal, mas era tão difícil de 
acreditar que tudo aquilo era uma farsa. As 
pessoas reunidas ali não podiam simples-
mente ter inventado aquilo do nada, de 
repente, só porque ela estava presente, os 
sentimentos pareciam reais demais. Claro, 
havia a possibilidade de todos ali estarem 
alucinando, de ela também estar começan-
do. Contudo, Jéssica era sensata demais, 
sempre fora, por isso não podia acreditar 
que a mesma vivia em uma fantasia.

– Se mais ninguém tem algo a dizer, podemos...

– Eu tive problemas no meu último relacio-
namento. – Brenda se manifestou, inter-
rompendo a Cláudia.

– Como assim? – entendendo que ela gos-
taria de falar, de contar sua história, a mais 
velha perguntou paciente, aparentando es-
tar disposta a ouvi-la, como os outros tam-
bém pareciam estar.

– Eu e o Lucas, meu ex-namorado, estáva-
mos juntos há alguns anos, então resolve-
mos experimentar algo novo, diferente, o 
que nos levou a chamar uma mulher para 
um sexo a três. – Se abrir com estranhos 
era... bem, estranho, mas também não sen-
tia que importava se fosse julgada, e como 
a amiga já sabia da história, não tinha pro-
blema em repeti-la. – Foi ótimo, mas, de-
pois daquilo, eu comecei a sentir algo pela 
Eliana, a mulher que chamamos, e termi-
nei com meu namorado uns meses depois. 
Elaine e eu estávamos apaixonadas, era 
algo forte, tanto quanto o que eu tinha com 
o Lucas, e viver aquilo foi fantástico. – Disse 
Brenda, sorrindo ao se lembrar de quando 
a vida era fácil. Ela sentia falta daquele tem-
po. – Passado alguns meses, o Lucas reapa-
receu na minha vida. Ele queria reatar, dis-
se que sentia saudades, e quando o afastei, 

quando disse que não ocorreria nada entre 
nós novamente, ele surtou. – A partir desse 
momento, a história se transformou, como 
se a transportasse para um filme de terror. 
– Ele apareceu no meu apartamento um dia 
e ameaçou a mim e a Elaine com uma arma. 
Foi o momento mais difícil e assustador que 
já vivi, mas de alguma forma consegui acal-
má-lo e controlar a situação. – Parecia mais 
fácil falar sobre aquilo, parecia que fora há 
tempos, que não temeu a cada segundo por 
sua vida enquanto um homem desequili-
brado gritava dizendo que a amava enquan-
to apontava uma arma para si. 

– Nós o derrubamos, chamamos a polícia, 
final feliz. – Sarcástica, Brenda falou. – De-
pois daquilo, a Elaine nunca mais foi a mes-
ma. Ficamos bem por um tempo, as coisas 
começaram a normalizar entre a gente, 
mas então parecia que ela estava tão mal 
que não era ela mesma. – Ela ainda podia 
lembrar como as coisas mudaram. – Em 
um momento nos amávamos, em outro 
parecia que ela estava desaparecendo, per-
dendo vida, até que o estado dela piorou 
ao ponto de ser diagnosticada com depres-
são. – O peito doeu, mas já havia chegado 
até ali, podia continuar. – Segundo os mé-
dicos, o que houve com ela, conosco, a dei-
xou daquela forma, e para evitar o pior, foi 
necessário interná-la. – Ao final de seu re-
lato, Jéssica colocou a mão sobre seu colo, 
mostrando suporte.

– Sinto muito. – Clara falou.

– É filha de Afrodite. – A senhora percebeu.

– Ainda não entendo bem o que isso quer 
dizer. – Era um campo totalmente novo, e 
em parte achava que estava louca por acre-
ditar naquilo, contudo, se havia uma expli-
cação para o que vivia, se havia algo que 
pudesse aprender com aquelas pessoas 
que a ajudaria a se entender, então talvez 
não fosse uma questão de loucura, mas de 
só poder contar com as com quem estava 
naquele círculo. 
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– Eu li. – Seu olhar se voltou para a amiga, 
admitindo que fizera o que a mesma lhe re-
comendou. – Sei quem ela era… Sei que é a 
deusa do amor, mas não sei ainda como se 
aplica a mim.

– Afrodite é capaz de fazer qualquer ho-
mem, mulher e até mesmo qualquer cria-
tura se apaixonar por ela por causa de sua 
incrível beleza, mas com suas filhas isso é 
um pouco diferente. – Cláudia começou 
a explicação pela qual ela esperara aque-
le tempo todo. – Por ser filha da deusa do 
amor, você ama de forma mais intensa, e 
não é qualquer um que é capaz de aguen-
tar isso. Todo amor que dá e recebe é con-
vertido em energia, a qual, com o tempo, 
cobra seu efeito na outra pessoa.

– Está dizendo que é uma droga?

– Eu realmente não gostaria de usar esse 
termo, mas se te ajuda, então sim. – Cláu-
dia respondeu. – Seu namorado ficou, de 
acordo com a sua analogia, em abstinência 
pela falta da energia que você o dava, en-
quanto sua namorada te deu energia de-
mais em troca.

– Quer dizer que o motivo do Lucas surtar 
é culpa minha?

– Você não tem culpa de nada. – A voz pa-
receu querer soar gentil, mas só causou o 
efeito oposto.

– Claro que tenho! – sobressaltada, Brenda 
se levantou. – Eu o deixei daquele jeito. Eu 
destruí a Elaine.

– Brenda. – A amiga tentou tranquilizá-
-la, mas, naquele momento, não podia 
ser tranquilizada.

– Isso quer dizer que é isso, estou fadada 
a ficar sozinha pro resto da minha porque 
vou fazer mal às pessoas por ficar ou por 
terminar com elas?

– Não. – a voz a fez olhar para um outro 
membro do grupo, Ycaro. – Eu conheci 

uma filha de Afrodite uma vez, que conhe-
ceu outra como ela. A conhecida da minha 
conhecida fez exatamente o que você está 
sugerindo, se isolou, deixou de se apaixo-
nar, e como resultado ela secou. – Aquilo 
fez seu estômago revirar. – Era como se 
toda a vida dela houvesse sido sugada.

– Minhas opções são secar ou virar uma 
piranha, é isso? – O rapaz não respondeu, 
deixando-a perceber que “sim”, suas duas 
opções eram aquelas.

– Você pode controlar. – A líder do grupo 
falou. – Pode aprender a controlar sua ne-
cessidade por energia, como uma dieta.

– Tem essa receita mágica? – olhando-a, 
buscando esperança para seus problemas, 
o olhar que recebeu foi o suficiente. – Qual 
o motivo desse grupo de suporte, então? 
Pra que serve tudo isso? – Brenda questio-
nou, sentido raiva e medo – Sentar aqui e 
falar sobre nossos problemas não resol-
verá nada! Você continuará nessa cadeira 
de rodas, você sempre será um alcoólatra, 
você… – interrompida, o rosto doeu pelo 
golpe que levou, o tapa de silêncio que fez 
com que a ardência a trouxesse levemen-
te de volta à razão, recordando-a que não 
possuía direito de descontar sua raiva e 
frustração em cima de pessoas que passa-
vam pelos próprios problemas.

– Já foi longe demais, Brenda! – o aviso da 
amiga não era necessário: o golpe já dei-
xara aquilo claro, mas não podia criticá-la 
pelo ato, não quando a garota fora quem 
mais estivera a seu lado recentemente 
após tudo que vinha passando.

– Sinto muito. – Ela pediu, mas não tinha 
coragem e nem força de vontade para le-
vantar a cabeça e encarar os outros. – Pas-
sei dos limites.

– Todos nós nos sentimos perdidos quan-
do chegamos aqui, Brenda...

– Ainda estou. – Ycaro comentou.
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– O que importa é que não estamos sozinhos. 
– Jéssica continuou após ser interrompida.

 A amiga à sua frente a fez perceber algo 
que não notara antes, ocupada em escutar: 
Ouviu a todos, menos a si mesma.

– De quem você é filha?

– Você conhece minha história. – Confusa, 
não soube o que a mesma queria dizer. 
Se conheciam há anos, sim, eram amigas 
desde a faculdade, mas nunca reparou em 
nada anormal na mesma, tanto que come-
çou a pensar que a única lúcida ali era Jéssi-
ca. Entendera. – Sim – percebendo que che-
gara à resposta, Jéssica falou –, sou filha de 
Atena como a senhora Cláudia. – A amiga 
contou, revelando a meia-irmã que ela não 
sabia que a outra tinha.

– Por isso você sempre se deu bem nos es-
tudos, sempre foi inteligente...

– Conhecimento nem sempre é uma bên-
ção. – Jéssica sorriu, parecendo triste por 
falar aquilo. – Enquanto eu era mais nova, 
tirar notas altas era fantástico, mas preciso 
lidar constantemente com a busca inces-
sante por informações. Não importa quan-
to eu saiba, eu quero saber mais, porque 
nunca é suficiente.

– Não parece uma maldição tão ruim. – 
Brenda podia estar sendo injusta, mas 
depois de tudo, conhecimento era infini-
tamente melhor do que ser responsável 
por fazer o ex-namorado ter abstinência 
enquanto sugava a vida da ex-namorada.

– Sabia que os filhos de Atena têm a capaci-
dade de descobrirem quando o mundo vai 
acabar? – aquilo a surpreendeu, pois obvia-
mente não sabia daquela informação. – Ao 
menos, aproximadamente falando. – A ami-
ga acrescentou. – A Cláudia conheceu essa 
meia-irmã nossa que ficou completamente 
desestruturada calculando as datas do fim 
do mundo de acordo com vários fatores. 
Tiveram que interná-la. – Aquilo era terrí-

vel, o destino de todos eles era. Estavam, 
pelo menos a maioria ali, pelo que ouvira, 
ferrados por causa da genética, amaldiçoa-
dos a uma vida que não queriam. 

– Por isso preciso acalmar e distrair minha 
mente, me manter sempre aprendendo al-
guma coisa, porque se meu cérebro cogi-
tar que não tenho mais nada a aprender, 
começarei a perder a cabeça tentando des-
cobrir o dia do fim do mundo ou tentando 
entender o universo.

– Além do Edson – a fala fez com que Bren-
da descobrisse o nome do filho de Posei-
don –, existem outros casos de sucesso. Se-
mideuses que conseguiram controlar suas 
habilidades, que lidaram com seus proble-
mas, tornando-se pessoas mais capazes de 
viverem em sociedade. – A meia-irmã de 
Jéssica, Cláudia, falou como se os recordas-
se. – Já ouviram falar do Cristiano Souza? – 
com a pergunta, a amiga se sentou.

– Quem? – Clara perguntou, e como a mes-
ma, não fazia ideia de quem pudesse ser.

– Talvez o conheçam melhor pelo nome ar-
tístico, Kris com K.

– Tá brincando! – Brenda falou, esquecen-
do, por um momento, de tudo. – Ele é o 
maior cantor do país, está na lista dos mais 
bem pagos do mundo.

– Também o conheço. – Ed comentou. – Ele 
é bom.

– O cara é uma lenda! – o comentário veio de 
Ycaro. – Ele é filho de quem estou pensando?

– O deus do Sol, música e da beleza mascu-
lina. – Cláudia confirmou. – Quando o co-
nheci, Christiano era só um garoto assusta-
do com o fato de saber tanto sobre música. 
Ele não apenas sabia tocar tudo que colo-
cava as mãos, ele identificava nota por nota 
de qualquer instrumento que ouvisse, era 
sufocante, segundo ele.

– Mas ele se tornou um músico milionário e 
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de sucesso. – Ycaro comentou.

– Sim, mas acham que isso ocorreu da noite 
para o dia? – a pergunta ficou, e ganharam 
um tempo para refletir na mesma. Certa-
mente não devia ter sido um processo rápi-
do, a questão era como ela faria o mesmo, 
como transformaria sua estranha habili-
dade em algo útil e que pudesse a ajudar, 
como Ed e Kris fizeram.

– O que eu... Nós fazemos então? – Brenda 
perguntou, interessada em como viveriam 
dali para frente, como a vida seguiria.

– Desculpa, Brenda, mas como você disse, 
não há fórmula mágica, método milagroso 
ou similar. – Cláudia respondeu, o que a 
desanimou. – Se você quiser, nossas portas 
estarão abertas para que possa conversar, 
se entender e, quem sabe, aprender a con-
trolar sua habilidade.

 Agora que se entendia um pouco, que sa-
bia parte da história de quem era, precisa-
va de ajuda, e por mais que Jéssica houves-
se a ajudado, a amiga não teria a levado até 
aquele local se não fosse porque os estra-
nhos com quem compartilhou suas histó-
rias pudessem ajudar também.

 Talvez não houvesse o que fazer por Lu-
cas. Em sua cabeça, Brenda tinha destruí-
do a vida do ex e, por sua causa, o mesmo 
estava preso. Mas quem sabe não pudes-
se fazer algo por Elaine? Sem querer, tirou 
energia dela, então se aprendesse a con-
trolar suas habilidades de alguma forma, 
então poderia devolver, fazendo-a voltar 
ao normal.

 Devia aquilo à namorada.

– Eu gostaria.

 Talvez não fosse tanta loucura assim.

– Se é assim, então, mais uma vez, bem-vin-
da. – Cláudia falou, e daquela vez se sentia 
realmente bem-vinda.

– Bom, agora é hora de irmos. – A senhora 

se colocou de pé, sendo imitada por alguns. 
– Somos semideuses, mas receio que não 
sejamos à prova de balas. – A brincadeiras 
fez com que rissem do fato, ao menos os 
outros, pois ela se perguntou o quão sério 
aquilo poderia ser.

– Vamos?

– Preciso falar com seu amigo primeiro. – A 
expressão de confusão dela foi o que rece-
beu, e querendo iluminá-la, Brenda apon-
tou com a cabeça para o filho de Poseidon. 
– Depois vai ter a chance de me contar a 
história dos dois.

 Aproveitando que todos se despediam en-
quanto dois guardavam as cadeiras, Bren-
da seguiu até Ed, sendo observada pelo 
mesmo durante o caminho.

– Obrigada. – Devia aquilo ao mesmo.

– Eu não fiz nada, você se abriu por que quis.

– Porque você me deu um chamado de 
atenção. – Ela o recordou. – Eu não teria 
prestado atenção em nada se você não ti-
vesse me dado um empurrão. Obrigada.

– Te vejo na segunda? – depois de tudo, ela 
não perderia de jeito nenhum.

– Sim. – Despedindo-se com um abraço, 
seguiu até a amiga, juntando-se à mesma 
para poderem voltar para casa juntas.
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— Desculpe o atraso — disse Patrícia ao 
ultrapassar o umbral da porta, ainda eufó-
rica. — A chuva estava muito forte e não 
consegui um uber.

— Não precisa se desculpar — disse a mu-
lher, com delicadeza e classe. — Maria, 
você pode por favor pegar uma tolha para 
nossa convidada? Sente-se, fique à vonta-
de! Aceita um chá ou um café?

— Um chá, se não for pedir demais. Obri-
gada — Patrícia respondeu ao se sentar na 
poltrona, enquanto Maria retornou à sale-
ta com uma toalha em mãos e a entregou.

— Sei que a maioria das pessoas não gos-
ta do tempo assim, mas tenho um ponto 
fraco para dias chuvosos — disse a mulher, 
que pareceu se perder por instante em 
seus pensamentos. — Existem muitas coi-
sas entre o céu e a terra... — divagou, enca-
rando o céu que desabava do lado de fora 
da janela —... e muitas mais entre segredos 
e serpentes.

Patrícia prontamente pegou uma pequena 

caderneta de sua bolsa e anotou a frase. Em 
seguida, posicionou um gravador na mesi-
nha de centro, para se certificar de que não 
perderia nenhum detalhe daquela conversa.

— Primeiramente, gostaria de agradecer 
por conceder esta entrevista. Você não faz 
ideia de como estou honrada por estar aqui.

 — Não precisa me agradecer, acho que já 
passou da hora. — Ela replicou, ao passo 
que Maria regressou, desta vez trazendo 
uma bandeja com duas xícaras e um bule.

— Obrigada, meu amor. — agradeceu a 
mulher.

— Vou deixar vocês à sós — garantiu Maria. 
— Se precisarem de alguma coisa, estarei 
na sala ao lado.  — Completou, e Patrícia 
agradeceu.

— Por onde devo começar? — a entrevista-
da perguntou.

— Se quiser me dar um contexto de como 
eram as coisas naquela época, eu ficaria ex-
tremamente grata — respondeu a jornalista.

— Minha história começa há muitos milha-
res de anos, quando o mundo ainda era 
jovem e a raça humana ainda engatinhava 
na tentativa de compreender o que existia 
à sua volta.

Eram tempos tranquilos e ao mesmo tem-
po turbulentos, sem regras ou leis, e um 
olhar torto era capaz de começar uma 
guerra. Tudo era tomado à força e disputas 
podiam ser decididas até mesmo por fon-
tes de água ou oliveiras.

Naquela época, o que os humanos chama-
vam de magia fluía com graça e harmonia 
por todos os cantos do planeta, e aqueles 
que sabiam manuseá-la eram considera-
dos deuses. Os que sucumbiam a ela, por 
outro lado, eram considerados monstros.

Por muito tempo, eu fui considerada um. 
Vil, cruel, fria, vingativa. A lista de adjetivos 
era extensa, e permaneceu assim durante 
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muito tempo. Afinal, a história sempre é 
contada pelo lado vitorioso.

Muita coisa mudou desde então. O homem 
aprendeu a explorar cada vez mais o mun-
do, desbravou os mares, tomou terras, criou 
engenhosidades tecnológicas e sangrou a 
natureza para conseguir fazer tudo isso. Po-
rém, o que não mudou neste ínterim foi a 
minha história. E ela continua se repetindo 
até hoje: se não comigo, com outras.

— Muitas histórias são contadas sobre 
você e sobre a sua beleza até os dias de 
hoje. Você acha que esse foi um fator que 
influenciou tudo o que aconteceu? — ques-
tionou a jornalista, bebericando o chá.

— Eu não acredito que seja um fator tão 
forte assim, talvez seja uma questão de 
oportunidade.

Na minha juventude, eu era considerada 
a mais bela entre as minhas irmãs, mas só 
entendi o que aquilo significava quando 
entrei na puberdade. Até então, todos elo-
giavam apenas a minha sagacidade, assim 
como elogiavam a força e agilidade delas. 
Contudo, quando desabrochei, minha sa-
gacidade foi automaticamente substituída 
pela beleza.

Se os homens me olhavam? Claro! Me en-
caravam por onde quer que eu passasse, 
como se fosse um pedaço de carne, mas 
não faziam nada. A maioria deles não tinha 
a coragem ou a oportunidade, já que eu 
estava sempre acompanhada. Ainda mais 
meu pai sendo quem era.

Conforme ficamos mais moças, cada uma 
seguiu o seu caminho e resolvi seguir o sa-
cerdócio. Era um lugar exclusivamente de 
mulheres, e muitas delas, inclusive, eram 
mais formosas do que eu.

Aprendi imensamente como sacerdotisa. 
Amava meu ofício e era uma das mais de-
votas. Mas, assim como minhas colegas, 
precisava me esquivar constantemente 

dos incessantes cortejos de homens que 
visitavam o templo para prestar suas ofe-
rendas e agradecimentos. Uma coisa era 
certa: quanto mais poderosos, mais insis-
tentes eles eram.

Muitos deles acreditavam que nenhuma 
mulher jamais deveria ser independente, 
que deveriam viver para servi-los e ofere-
ciam suas riquezas em troca de favores e 
devoção. Algumas aceitavam, outras não. 
Isso ainda acontece hoje, mas claro que em 
menor escala.

Eu era firme e fiel ao meu sacerdócio. Era 
uma das que não aceitavam as ofertas dos 
homens. E eles, depois de algum tempo, 
desistiam e procuravam outras. Segui meu 
caminho, me aprimorando cada vez mais 
no meu ofício, até que tudo ocorreu.

— A fatídica noite que mudou sua vida? — 
Patrícia perguntou.

A mulher acenou a cabeça em concordân-
cia, visivelmente desconfortável por ter 
que vasculhar aquelas memórias que havia 
guardado para si durante tanto tempo.

— Em uma das noites, eu estava sozinha 
no templo, pois era a minha vez de reco-
lher as oferendas. As outas garotas já ha-
viam se recolhido aos aposentos para dor-
mir quando ele apareceu.

A princípio, não sabia das suas intenções. 
Talvez se elas fossem mais claras eu tives-
se conseguido me desvencilhar e impedir 
aquela situação. Mas como uma devota 
sacerdotisa que era, não poderia lhe faltar 
com respeito. Respondi às perguntas que 
me fizera e recusei o seu convite para me 
unir a ele, e foi então que percebi sua força 
crescer — A mulher disse, e uma lágrima 
escorreu por detrás dos óculos escuros.

— Não precisa me contar em detalhes o 
que aconteceu — esclareceu a jornalista. — 
Eu entendo o que você passou, é o maior 
medo de qualquer mulher.
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— Sim — ela respondeu com a voz embar-
gada. — E meu maior desejo é que nin-
guém tenha de passar por isso.

A mulher pausou a conversa por um mo-
mento para beber um pouco do chá e acal-
mar os sentimentos que estrangulavam 
seu peito.

— Depois de tudo o que aconteceu e ele foi 
embora, me senti um lixo. Senti como se, de 
alguma forma, eu tivesse causado aquilo.

— Não foi culpa sua. Nunca, em nenhu-
ma hipótese, a culpa é da vítima — Patrí-
cia asseverou.

— Hoje consigo ver isso claramente. Mas 
naquela época não tínhamos esse entendi-
mento, e o que aconteceu em seguida ser-
viu apenas para provar como os tempos 
eram diferentes.

Minha mestra me encontrou ali, instantes 
depois do ocorrido. Eu não tive qualquer 
oportunidade de me defender, como era 
comum naquele tempo.

As pessoas acreditavam no que viam e 
aquela era toda a verdade, aqueles eram 
os fatos. Ela me viu estatelada no chão de 
mármore, deflorada e impura, e tirou as 
próprias conclusões.

Ao tentar explicar o que tinha ocorrido, 
disse o nome de quem havia feito aquilo 
e isto só tornou as coisas piores. Pude ver 
as chamas em seus olhos queimarem forte 
com o ódio crescente. Um ódio muito mais 
antigo do que eu, mas que não podia ser 
direcionado ao seu detentor, tampouco 
poderia seguir impune. Alguém deveria ser 
apontado como culpado daquela situação, 
e somente eu havia restado para suportar 
a punição.

Foi naquele momento que meu nome to-
mou a fama que tem hoje. Fama de cruel, 
de fria, de monstro. Fama de Medusa.

Minha mestra, Atena, me amaldiçoou por 

desrespeitar o seu templo. Meus cabelos, 
que outrora eram escuros e macios, assim 
como os seus, se tornaram serpentes com 
vida própria. Meu sorriso que fora elogiado 
se tornou torto e afiado, com presas pro-
eminentes. Minha pele macia e preta foi 
recoberta pelo meu próprio sangue, que 
quando secou se transformou em esca-
mas, ásperas e frias. E meus olhos... Estes 
foram os mais amaldiçoados: a não olhar 
para ninguém, a não amar e apreciar nin-
guém, sob a pena de transformar qualquer 
um em pedra.

— Ninguém tentou te ajudar? — a jornalis-
ta questionou.

— As outras sacerdotisas ouviram meus 
gritos de dor e sofrimento, e ao se aproxi-
marem para me acudir ficaram petrifica-
das. Minhas amigas se tornaram estátuas 
no instante em que nossos olhos se cruza-
ram. Estátuas com semblante de horror es-
culpidos em seus corpos frios e sem vida.

Fui fadada a fugir, a abandoná-las, para pou-
par a vida das que restaram. Atena me trans-
formou em monstro e não perdeu tempo 
ao se vangloriar do que fizera. Ela contou às 
outras sacerdotisas sobre as minhas trans-
gressões e me fez de exemplo para que 
aquilo não acontecesse novamente.

Em pouco tempo, rumores sobre mim co-
meçaram a ser espalhados pelo continen-
te, me forçando a permanecer em constan-
te vigilância e fuga. Vez ou outra, os ditos 
heróis me encontravam e eu era forçada a 
transformá-los em pedra para não morrer. 
Pois mesmo que tentasse explicar que não 
lhes desejava nenhum mal, eles me amea-
çavam com espadas e lanças. Afinal, eu era 
diferente, era um monstro, era... errada.

— E Perseu? — questionou Patrícia. — 
Onde ele se encaixa nesta história?

— Perseu ainda não era nascido nesta épo-
ca, não foi depois de um bom tempo que 
ele apareceu — Medusa respondeu.
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— Se não se importar, gostaria de saber o 
que aconteceu durante este período até o 
seu encontro com Perseu.

— Durante muito tempo, a lua foi a minha 
única companhia. Ela escutava minhas la-
mentações, rancores e, principalmente, 
meu ódio dos homens, sem nunca discor-
dar. Em noites de chuva, sentia que ela 
chorava comigo, como se de alguma for-
ma, compreendesse e se solidarizasse com 
a minha dor.

Minha maior dificuldade naqueles primeiros 
meses foi a alimentação. Imagine, eu não po-
dia comprar nada nos mercados das cidades 
e vilarejos sem que me vissem, ou pior, viras-
sem pedra. No início, me alimentava de fru-
tas e raízes, mas não era o suficiente.

Eu sentia uma súbita necessidade de consu-
mir sangue e percebi que quanto mais eu 
lutava contra isso, mais fraca eu ficava. Fui 
obrigada a sucumbir à caça, tornando-me o 
monstro que Atena me amaldiçoou a ser. 

Da primeira vez que tentei matar uma lebre 
— Medusa riu ao se lembrar — juro pela lua, 
corri feito uma louca e quando finalmente 
consegui apanhá-la, ela se transformou em 
pedra. Apenas com o tempo aprendi a usar 
as serpentes em meus cabelos para caçar: 
elas sibilavam com o odor das presas.

Logo percebi que elas serviam para muito 
mais do que apenas caçar: também ser-
viam para me alertar se houvesse alguma 
pessoa por perto e até mesmo para indicar 
quando iria chover. Com o tempo, elas se 
tornaram a minha visão, afinal pedras em 
formatos de animais chamavam a atenção 
dos humanos. Meus olhos se tornaram 
meros enfeites que usava apenas para ad-
mirar a lua ou para me defender em situa-
ções perigosas. E acredite, naquela época 
elas não eram raras.

Eu tentava ao máximo me manter afastada 
dos vilarejos. No entanto, em meses mais 
frios não havia jeito, já que animais e fru-

tas eram difíceis de encontrar nas flores-
tas. Nos locais próximos às vilas, por outro 
lado, não faltavam roedores para o jantar.

Lembro que em uma dessas vilas uma jo-
vem moça que estava fora da cama em um 
horário inapropriado me viu. Ela gritou tão 
alto que deve ter acordado a cidade inteira. 
Logo, todos estavam em busca do monstro 
com cabelos de serpente, armados com es-
padas, facões e tochas. E eu tive de fugir na 
calada noite fria, apenas com a lua brilhan-
do, distante no céu.

Em poucas noites de viagem eu já estava 
bem longe dali, à procura de uma nova ca-
verna ou casebre abandonado para morar 
e começar tudo de novo. Essa foi a minha 
vida por anos e anos: fugir, me esconder, 
caçar, ser encontrada e fugir outra vez.

— Você alguma vez chorou por se ver nes-
se constante sofrimento?

— Esta habilidade foi mais uma das que 
perdi por causa da maldição. Serpentes 
não choram, e... Ah! — ela suspirou — como 
eu queria poder chorar! Vontade e motivo 
nunca me faltaram: raiva, medo, desespe-
rança, solidão.

Com o passar dos anos, acho que me acos-
tumei com a minha nova forma. Vivia uma 
vida pacífica e reclusa, sem chamar a aten-
ção de ninguém e por um bom tempo não 
tive que fugir. Era como se as pessoas tives-
sem me tornado apenas uma história de 
advertência para fazer crianças travessas 
se comportarem.

Encontrei uma caverna próxima ao mar, e 
a cada noite, quando saía para caçar, trazia 
algo diferente para tornar minha morada 
mais confortável. Fiz uma cama com grama 
seca. Tecidos perdidos, trapos, na verdade, 
serviram de cobertores para as noites mais 
frias. Ramos de árvores enfeitavam e ame-
nizavam o cheiro do mofo que se formava 
na caverna durante as épocas mais úmidas.
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Por um bom e longo tempo vivi despreocu-
pada naquele lugar. Fiquei tão acostumada 
à minha rotina que algumas vezes até es-
quecia que tive uma vida anterior àquela, 
esquecia que havia sido uma sacerdotisa 
de Atena ou até que possuía irmãs as quais 
nunca veria novamente. Apesar de tudo, le-
vava uma vida pacata, mas não tardou para 
que as coisas mudassem.

Em uma noite fria e chuvosa, quando voltei 
para casa, percebi que alguém estava den-
tro da minha caverna, deitado na minha 
cama e comendo as frutas que eu havia co-
lhido no dia anterior. Fiquei furiosa! Entrei 
na caverna de olhos bem abertos, pronta 
para transformar aquele invasor em está-
tua, quem quer que fosse, mas pela primei-
ra vez meus olhos me falharam.

— Você perdeu o poder de transformar 
pessoas em pedra? — a jornalista pergun-
tou, confusa.

— Não, não, de forma alguma. Veja, eu não 
tenho o poder de transformar nada em pe-
dra: a minha maldição transforma quem 
quer que olhe para mim em pedra. E aque-
la pessoa não podia me ver — Medusa per-
cebeu a confusão de Patrícia e explicou — 
Afinal, era cega.

Eu a encarei com a fúria de Atena em meus 
olhos, mas ela continuava lá, perfeitamen-
te quente e inteiramente humana. Meus 
cabelos sibilavam na sua presença, mas eu 
estava imóvel e sem reação.

Quando ela percebeu a minha presença, 
rapidamente pediu desculpas por invadir a 
minha casa e comer a minha comida. Mes-
mo receosa, me recompus e deixei que fi-
casse ali pela noite. Não por compaixão ou 
pena, mas por carência. Ela dormiu na mi-
nha cama e passei a noite alimentando a 
fogueira enquanto admirava a sua beleza, 
de uma forma como achei que nunca mais 
seria capaz admirar um ser vivo.

Ela tinha os cabelos queimados de sol e 

pele clara. Suas feições eram delicadas e 
serenas. Suas curvas eram perfeitas, como 
se tivessem sido esculpidas pessoalmente 
por Afrodite, e percebi que ela estava no 
ápice da sua juventude.

Pela manhã, quando a chuva finalmente 
deu uma trégua e o sol começou a surgir, 
iluminando a entrada da caverna, ela me 
agradeceu por não expulsá-la e me contou 
a sua história.

Seu nome era Helena, mas não a de Tróia, 
isso foi muito antes daquela existir. Ela 
havia fugido de casa após a morte de sua 
mãe, porque seu pai queria forçá-la a se ca-
sar com um homem que não amava.

Assim como eu, Helena também sofre-
ra nas mãos dos homens. Senti a sua dor 
como se fosse minha e, ao invés de deixá-la 
à deriva, perdida no mundo dos homens, 
que apenas esperavam pela oportunidade 
perfeita, decidi dar-lhe abrigo.

Logo nos tornamos confidentes. Ela me 
contou todas as histórias que eu perdera 
durante os anos, as guerras, as doenças, os 
costumes e eu lhe contava as histórias de 
quando era jovem e não amaldiçoada. Nos 
divertíamos e cuidávamos uma da outra, e 
eu já não me sentia mais tão sozinha.

Algum tempo depois, ela pediu para sentir 
o meu rosto, para me conhecer com seus 
dedos. Eu fugi, com vergonha e querendo 
chorar, mas incapaz de derramar uma úni-
ca lágrima. Temia que, se ela descobrisse, 
me deixaria e teria que voltar a viver aquela 
vida solitária novamente. Pensei muito em 
deixar tudo para trás novamente, mas per-
cebi que não seria justo comigo mesma.

Quando retornei, Helena me disse que não 
tinha medo e sabia que eu não era como 
ela. Ela era sagaz, assim como eu fora um 
dia. Permiti que ela me tocasse e ambas 
nos assustamos quando aconteceu: eu, 
por ter esquecido como era o calor do to-
que humano, e ela por minha pele fria.
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Esperava que ela corresse em desespero, 
mas não o fez. Em vez disso, correu os seus 
dedos por todo o meu corpo, memorizan-
do cada curva e cada escama. Seu sorriso 
me lembrou uma criança vendo um arco-í-
ris pela primeira vez.

Depois de todo aquele tempo, eu finalmen-
te redescobrira o que era amar. Antes, em 
minha vida passada, havia amado apenas 
uma única pessoa: Atena. A ela comprome-
ti minha vida e minha pureza, virei sua sa-
cerdotisa e respeitei o seu templo, mesmo 
que ela acreditasse no contrário.

Desta vez, contudo, era diferente. A garo-
ta não me pedira nenhum compromisso, 
não me privara de nenhum sentimento ou 
impusera regra alguma. Ela me amava por 
tudo que eu era, mesmo sendo quem eu 
era. E eu a amava da mesma forma.

Construímos uma vida juntas naquela ca-
verna. Os anos se passaram e com eles He-
lena se tornou ainda mais bonita e distin-
ta. Porém, assim como tudo o mais, nosso 
relacionamento também estava fadado ao 
fim. Pois naquela época de deuses e mons-
tros nenhuma vida era respeitada.

Certa noite eu estava caçando quando ouvi 
gritos vindo de nossa casa, e tantas coisas 
passaram pela minha cabeça que mal con-
segui conter as batidas descompassadas 
do meu coração.

Quando cheguei lá já era tarde: encontrei 
o corpo de Helena sem vida estirado no 
chão e uma carta escrita à mão com uma 
caligrafia que era familiar. A carta dizia: “Fui 
generosa com você: não mandei sua alma 
direto para o Tártaro como deveria ter fei-
to. Transformei-a no que realmente é, uma 
serpente inconsequente. E parte da minha 
maldição é de não permitir que seja capaz 
de encontrar a felicidade outra vez. Fique 
avisada. Atena.”

A crueldade dos deuses era imensurável, 
disso eu já sabia, só não esperava que ti-

rassem a vida de uma pessoa inocente de 
uma forma tão brutal simplesmente por 
ter, de alguma forma, encontrado um jeito 
de me amar.

Não importava o que fizesse, minha vida 
sempre seria daquele jeito. Cedo ou tarde, 
me encontrariam e me matariam, então 
por que lhes mostrar misericórdia? Por que 
tentar me esconder? Por que não acabar 
logo com isso? Nada mais importava.

Encontrei a cidade mais próxima e descar-
reguei o meu ódio sobre todos. Os aterro-
rizei com meus cabelos sibilantes e olhos 
de víbora até expulsar os poucos que ainda 
não haviam virado estátua para bem longe.

Deixei de ser uma história para crianças e 
novamente me tornei o monstro que os 
assombrava. A besta vil e cruel havia retor-
nado. Medusa, o monstro que transforma 
todos em pedra.

Àquela altura, os rumores já haviam percor-
ridos os ventos e os heróis cruzavam o país 
para tentar me matar. Vinham aos montes, 
mas as únicas coisas que sobravam deles 
era as vestes, as armas e as pedras.

Nenhum deles possuía o necessário para 
me matar. Eu estava disposta a morrer, eu 
queria morrer! Mas Atena garantiu que eu 
não conseguisse fazer isso sozinha, outro 
ponto daquela infindável e malévola mal-
dição.

Eu precisaria de uma morte digna, digna de 
um herói.

— Perseu — Patrícia murmurou.

— Exatamente — Medusa concordou. — 
Após muito tempo, eu me tornei o exato 
monstro que Atena desejou, a verdadeira 
Górgona. A serpente que matava homens 
como se eles não passassem de formigas 
insignificantes.

Construí um castelo de ossos e pedras com 
os restos de meus inimigos e não conhecia 
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nada além de fúria e raiva. Neste tempo, 
eu sequer falava, apenas grunhia e gritava 
como a fera animalesca que havia me tor-
nado. Até que Perseu apareceu para final-
mente me extirpar daquela dor.

— Ele realmente... — a jornalista não sabia 
como dizer aquilo de forma respeitosa.

— Cortou minha cabeça fora?

Patrícia balançou a cabeça em concordância.

— Sim — afirmou Medusa.

— Eu não consigo entender como exata-
mente você ainda está aqui se ele te deca-
pitou, para falar a verdade.

— Como expliquei anteriormente, magia. 
Após a nossa feroz luta, a sagacidade de 
Perseu foi triunfante sobre a minha ira. Ele 
decepou a minha cabeça e a levou consigo, 
usando-a como arma em suas próximas 
batalhas. Contudo, abandonou meu corpo 
e foi ali que algo inesperado aconteceu.

Do meu sangue derramado nasceram as 
duas crias da semente de Poseidon: meus 
filhos, Pégasus e Crisaor. Mas o que nin-
guém imaginava é que a mesma magia que 
me amaldiçoou os abençoou. E ao lamen-
tarem minha morte, diferentemente da 
forma como lamentei a morte de Helena, 
eles me trouxeram de volta à vida.

Patrícia a encarou com extremo fascínio.

— Boa parte da maldição havia se desfeito. 
Minha cabeça cresceu novamente, da mes-
ma forma que acontece com a cauda de 
um lagarto quando é cortada. Minhas es-
camas permaneceram no chão quando me 
ergui atônita, revelando minha pele macia, 
quente e preta, como costumava ser na mi-
nha vida anterior. Meu sorriso também vol-
tou ao normal, e as presas afiadas de javali 
caíram, revelando dentes humanos.

Porém, a maldição de Atena era forte de-
mais para ser quebrada por completo e 
perdura até os dias de hoje. Serpentes ain-

da habitam em minha cabeça — Medusa 
removeu o turbante de sua cabeça e as re-
velou para a jornalista —, meus olhos ainda 
transformam quem os encara em pedra, e, 
assim como antes, permaneço incapaz de 
envelhecer e morrer.

— Isso é fantástico! — Patrícia disse entu-
siasmada.

— Não, não é. Tive que ver meus filhos mor-
rerem. Da mesma forma, por muito tempo 
não consegui me apegar a qualquer pessoa 
sem ter que vê-la envelhecer e partir.

— Após reviver, você ainda teve que con-
tinuar se escondendo? Atena não voltou a 
te atormentar?

— Vez ou outra, sim. A minha morte foi a 
notícia do século. Todos viram a minha ca-
beça e comemoraram a minha derrota e, 
logo, outra guerra apareceria para me en-
terrar de vez.

Quanto a Atena, acho que ela se deu por 
satisfeita. Conforme a magia foi se esvain-
do desta terra e os homens trocaram os 
deuses pela ciência, já não havia mais nada 
que ela pudesse fazer.

Os séculos se passaram e eu consegui acu-
mular riquezas e usufruir das invenções 
humanas, como turbantes, lenços, chapéus 
e óculos escuros. Me tornei uma mulher 
como outra qualquer. Mas, por não enve-
lhecer, de tempos em tempos precisava de 
uma mudança de cenário, para não levan-
tar as suspeitas dos vizinhos.

— Deve ter sido horrível ter que ficar se 
mudando de tempos — disse a jornalista.

— Pelo contrário, foi muito bom, pois pude 
conhecer o mundo. Vi impérios nascerem e 
desmoronarem. Aprendi novas línguas, no-
vas culturas e conheci lugares fantásticos.

Atualmente, não me preocupo mais em me 
esconder, já que o governo só quer saber 
de receber seus impostos, independente 
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de quem os paga. E as pessoas, bem, elas 
estão ocupadas demais com os seus rostos 
enfurnados em seus celulares e computa-
dores, então sequer percebem que eu ain-
da estou aqui.

— E o que te fez querer sair da escuridão e 
se expor para o mundo moderno?

— Eu me permiti amar novamente — disse 
Medusa, enquanto admirava Maria, que lia 
um livro na saleta ao lado — e ela me fez 
perceber o mundo por outra ótica. Me fez 
perceber que os tempos agora, são outros. 
As pessoas estão mais abertas às diversi-
dades, mesmo que ainda não seja algo 
unânime e exista um longo caminho a ser 
percorrido. E, para ser sincera, essa nova 
estátua que fizeram em minha homena-
gem me deixou muito mais segura de que 
o mundo está preparado para me acolher.

— Mas você não acha ruim que a estátua te 
represente segurando a cabeça de Perseu, 
sendo que foi ele que te libertou?

— Perseu não foi o meu real libertador. Ele 
me libertou apenas daquele momento de 
fúria. Minha real salvação foi o amor de He-
lena e de meus filhos, que apesar de serem 
frutos de um ato indesejado não foram 
menos amados por isso.

Eu coloquei minhas mágoas passadas na 
cabeça de Perseu, como um símbolo de 
tudo o que perdi. Para mim, aquela cabeça 
não o pertencia, mas sim a Poseidon.

— Bom, acho que tenho tudo o que preciso 
para escrever essa matéria.

— Que bom! — Medusa sorriu. — Agora se 
não se importa, eu gostaria de aproveitar 
o final desta chuva. Como disse anterior-
mente, me traz boas lembranças.

— Helena?

Ela concordou com a cabeça e disse:

— Se eu fosse você, aproveitaria para ob-
servar e talvez tirar uma foto para a sua 

matéria. Este é o único momento em que 
posso tirar os óculos sem o medo de trans-
formar ninguém em pedra.

— Por quê? — Patrícia questionou.

— É pura física, na verdade. As gotas de 
chuva refratam a luz e impedem que as 
pessoas encarem meus olhos diretamente.

Patrícia ficou extasiada pela explicação, e 
mais ainda pela cena que viu em seguida.

Medusa atravessou as portas de vidro até 
o quintal, aceitando e acolhendo as gotas 
que caiam. Removeu os óculos de sol e 
se permitiu ver todas as cores do mundo. 
O que para a maioria parecia cinza e sem 
vida, para ela era o mais colorido dos dias.
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Gazeta de São Pedro – Terça-feira, 13 de 
março de 2017.

“Maré de Azar? — Após uma eleição marca-
da por denúncias e um primeiro ano con-
turbado, a administração do prefeito Hel-
der Sampaio parece longe da estabilidade 
desejada. Atrasos em licitações, problemas 
de orçamento e acusações sombrias pai-
ram sobre o ex-médico. Sampaio já acusou 
a oposição de ser invejosa, talvez seja hora 
de o prefeito apelar para pimenteiras e 
olhos-gregos.”

•••

O sol desapareceu no horizonte e a escuri-
dão que cobriu a cidade foi acentuada por 
nuvens pesadas que ocultaram as estrelas. 
Foi quando despertou. Caminhava com 
suas garras sujas de terra buscando por ali-
mento. Estava faminto demais para pensar 
em algo além de saciar sua fome. Bateu à 
porta da primeira residência que alcançou. 
Três socos fortes e rápidos, aguardou, mas 
não teve nenhuma resposta. Prosseguiu 

para a próxima tentativa. Sua fome era tan-
ta que o fazia beirar a insanidade. A tercei-
ra porta na qual batera se abriu.

— Eu já tava sentado do lado da porta es-
perando essa pizza.

Foram as últimas palavras de um jovem 
universitário antes que seu grito de horror 
fosse abafado pelo avanço da monstruo-
sidade que o fez de alimento. A fome lhe 
causava menos sofrimento agora. Com-
preendia que nunca mais se sentiria verda-
deiramente saciado outra vez, mas alguma 
clareza fora recuperada em seus pensa-
mentos. Ainda não estava totalmente cons-
ciente de si, mas sabia que tinha lugares 
para ir e contas a acertar.

•••

Mensagens Diretas

Qui 15 Mar

Will Bestie: Você é um traidor por ter me 
abandonado, mas, ainda assim, vou mos-
trar que sou uma boa pessoa e te desejar 
um bom primeiro dia de aula. (06:35)

Você: EU NUNCA VOU TE ABANDONAR, 
WILL! T-T

Mudar de cidade não foi escolha minha.

Obrigado mesmo assim. Kkkk. (06:36)

Will Bestie: Odeio ir pra aula sem você. :(

Tô com saudade do meu bestie. (06:36)

Você: Vamos nos ver logo.

Nem que eu tenha de fugir de casa.

Saindo agora, amo você. Boa aula. S2 (06:39)

Will Bestie: Também te amo...

Traidor. S2 (06:40)

•••

A professora de filosofia caminhou até a 
lousa e virou-se teatralmente para a classe.
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— A minha pergunta para vocês é: O que 
faz alguém um herói?

Diante do silêncio, a professora estava 
prestes a chamar aleatoriamente algum 
nome da lista de chamada, quando um 
aluno alto de cabelos castanhos e olhos 
escuros ergueu a mão, pedindo permis-
são para falar.

— Diz aí, Antônio, na sua opinião, o que faz 
um herói?

O jovem tentou diminuir o desconforto pela 
atenção inevitável de falar em público olhan-
do diretamente nos olhos da professora. 

— Poder. Todos esses heróis tinham super 
força, eram abençoados pelos deuses, ou 
algo do tipo. Eles tinham poder para mudar 
as coisas e proteger pessoas.

A professora balançou a cabeça em con-
cordância.

— É uma visão interessante. Mais alguém? 
Barak, eu sei que você acabou de chegar 
na escola, mas se quiser contribuir... eu só 
quero ouvir opiniões.

Barak era um jovem negro, tinha dreads 
castanhos com pontas azuis e olhos cor de 
mel. Não parecia estar dando muita aten-
ção à aula, mas aceitou rapidamente a su-
gestão da professora.

— Bem, eu discordo sobre o poder. Eu acho 
que heróis são feitos por escolha. Tipo, Aris-
tóteles diz que se nós podemos fazer algo de 
bom para alguém, isso se torna nosso dever 
moral, mas no fim das contas é sempre uma 
escolha. Lutar ou não, assumir responsabi-
lidades, usar ou não poder que se tem. — 
Todos na sala observavam o garoto novo, 
surpresos com a naturalidade e a profun-
didade de sua resposta. Barak por sua vez, 
não se incomodava com a atenção e apenas 
finalizou: — Mas isso é o que eu penso, eu 
sei que os gregos acreditavam em destino e 
na inevitabilidade do mesmo, o que vai na 
direção oposta do que eu disse.

— Nossa, Barak! Excelente. Fiquei impres-
sionada — pontuou a professora.

Ao fim do comentário elogioso, o sinal para 
o intervalo tocou e os alunos começaram a 
sair da sala cochichando e olhando para o 
menino de dreads. Fernanda, a professora, 
chamou o aluno até sua mesa e explicou:

— Olha, já percebi que você veio bem 
adiantado. Nós temos um trabalho em du-
pla neste bimestre. Eu pedi para a turma 
tentar traduzir algum dos valores retrata-
dos pelos mitos gregos e pensar se e como 
eles ainda se aplicam no tempo presente.

Barak apenas sorriu. Para ele, um trabalho 
sobre mitologia grega era mais fácil do que 
andar para frente. A professora analisou 
um caderno de anotações e olhou em dire-
ção à porta ao falar:

— Antônio, você estava fazendo o trabalho 
sozinho, não é?  — O garoto alto de apa-
rência cansada suspirou em desagrado, 
concordando com a cabeça. — Bem, então 
vou juntar vocês dois. Barak Keirós da Silva 
e Marco Antônio — anotou.

Antônio apenas assentiu rapidamente e, 
antes que Barak pudesse dizer qualquer 
coisa, sumiu rumo ao pátio.

•••

— Então? Você já escolheu algum mito? — 
Barak inquiriu ao sentar diante de Antônio.

Achara o menino no refeitório grande e 
cheio de mesas redondas onde alunos sen-
tavam em grupinhos. Gastara alguns mi-
nutos comprando algo na cantina e depois 
procurando o colega de classe. Pela forma 
como o encontrara — sozinho, numa mesa 
afastada — o menino não parecia querer 
ser encontrado. O garoto de dreads repa-
rou em alguns olhares enquanto se dirigia 
até o outro e se questionou mentalmente 
qual dos dois seria responsável por toda a 
atenção que estavam recebendo. Era o alu-
no novo na escola, mas sentira alguma ten-
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são quando Antônio respondeu à pergunta 
feita pela professora.

— Ainda não. Você não prefere fazer esse 
trabalho sozinho? — Antônio perguntou.

— Que nada. Tenho certeza de que conse-
guiremos algo melhor juntos. A propósito, 
meu nome é Barak — disse, estendendo a 
mão. Antônio a apertou sem entusiasmo.

— Isso é árabe?

— Também, dependendo da grafia, mas no 
meu caso é grego; significa relâmpago.

 — Então é por isso que você sabe tanto 
sobre ética grega e filosofia? Tava lá en-
quanto criavam elas — brincou. — Meu 
nome é Antônio.

A conversa foi interrompida por uma cas-
ca de banana acertando em cheio a testa 
de Antônio, seguido por alguém gritando 
“Opa, errei”. Barak se virou, procurando 
o responsável, mas tudo o que viu foram 
grupinhos rindo. O outro rapaz resig-
nou-se a jogar a casca na lixeira próxima 
e limpar o rosto na manga do moletom 
preto que vestia.

— Olha, cara... eu não quero ser grosso, 
mas talvez você devesse sentar em outro 
lugar — Antônio sugeriu, parecendo mais 
exausto do que nunca.

— Por quê?

— Cidade pequena... se te virem comigo, po-
dem acabar te tratando mal por associação.

— Ah... — Barak deu de ombros. — Eu sei 
como é. Onde eu estudava antes tinha esse 
garoto, Willian, que amava unicórnios e Brit-
ney Spears. Por alguma razão, todo mundo 
na escola maltratava ele. No fim das con-
tas, nós nos aproximamos e descobri que 
o problema era porque achavam que ele 
podia ser gay. Viramos melhores amigos e 
acabamos os dois deixados de lado.

— E ele era? Gay?

— Não sei. Nunca fez diferença para mim. 
Eu também gosto de Britney Spears, ele 
era um cara super legal, sempre me ouvia 
quando eu queria conversar sobre os garo-
tos que eu gostava — Barak explicou, dis-
plicente. — Então, na minha experiência, às 
vezes gente legal acaba isolada quando tá 
cercada de idiotas. Especialmente em cida-
des pequenas.

Antônio sorriu pelo que lhe pareceu a pri-
meira vez em muito tempo. Já devia fazer 
meses desde que tivera uma conversa com 
alguém na escola. Talvez não fosse passar o 
resto de seus dias até a formatura comple-
tamente sozinho. O garoto novo era agra-
dável, Antônio tinha certeza de que nunca 
conversara com alguém que tivesse tanta 
facilidade em mostrar suas ideias quanto 
Barak. Permitiu-se continuar a conversa fa-
zendo uma pergunta:

— E o que te obrigou a trocar os idiotas co-
nhecidos por novos idiotas?

— Culpa da minha mãe. Minha família já mo-
rou em umas cinco cidades diferentes, mu-
damos bastante por conta do emprego dela.

— O que ela faz?

— Narcotráfico internacional — Barak dis-
se, com naturalidade.

Antônio parou por dois segundos antes de 
rir. Barak riu junto. Poderia se acostumar 
com o humor afiado do garoto novo. 

— Quase acreditei. Espera... ela é bancária? 
— perguntou, franzindo a sobrancelha.

— Você é vidente?

— Tem uma agência grande abrindo na ci-
dade e tiveram uns atrasos. Tudo vira notí-
cia por aqui. — Deu de ombros.

— Minha mãe é a nova gerente geral da 
agência, por isso nos mudamos. Pelo me-
nos desta vez meu pai também conseguiu 
um emprego na mesma cidade. Ele é enfer-
meiro — Barak explicou.
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— Por pouco nossos pais não trabalham 
juntos, o meu era médico um tempo atrás 
— Antônio disse, sem muita animação.

— E agora ele é o quê?

— Prefeito.

•••

Depois da aula, Barak correu para encon-
trar seu pai. A pausa no plantão era curta, 
mas o suficiente para que pudessem almo-
çar juntos. Costumavam fazer isso sempre 
que podiam para compensar as vezes que 
não se viam no jantar.

— E aí, filhão? — Mauro abraçou o filho 
como se não o visse há uma semana. — 
Como foi o primeiro dia de aula?

Sentaram-se à mesa de uma lanchonete 
que servia pratos feitos no horário do al-
moço. O local era modesto, mas ostentava 
uma placa para seus mais de 65 anos de 
tradição, além de sempre estar cheia, am-
bos bons indicativos de qualidade.

— O bastante para causar uma impressão 
— Barak respondeu vagamente.

— Fez amigos novos?

— Eu acho que sim. Tem um menino na mi-
nha turma que parece ser a única pessoa 
com compreensão de sarcasmo no colégio 
inteiro. Baseado nisso, prevejo uma longa e 
duradoura amizade.

— Tá afim dele?

— Que isso, pai? Não! Ao contrário do que 
dizem, é possível ter amizades desinteres-
sadas mesmo que alguém seja atraente.

— Então ele é atraente? — Barak revirou 
os olhos. — Que foi? Eu já tive quinze anos 
também.

— Bem, ele é filho do prefeito, talvez eu de-
vesse beijá-lo por status. Isso ainda funcio-
na?

— Eu casei com uma bancária, então para 

mim deu certo — Mauro brincou. — Mas se 
ele é filho do tal Helder Sampaio, mais fá-
cil você melhorar o status dele. Parece que 
ninguém da cidade gosta desse prefeito e 
da família dele... mas que bom que você faz 
amigos com facilidade, não é?

— É uma habilidade útil, considerando que 
minha família é quase um grupo de nôma-
des — Barak disse, displicentemente.

Mauro baixou os olhos. Sentia-se culpado 
pelas mudanças constantes, ainda que Ba-
rak parecesse lidar bem com elas.

— Sua vez. Como tá sendo o trabalho, en-
fermeiro Mauro?

— Tá indo. Apareceram uns três pacientes 
com sintomas estranhos.

— Espero que não seja contagioso. Nin-
guém gosta de pragas.

— Também espero. Tem uma fofoca tam-
bém, umas meninas ouviram do médico 
legista, mas é nojento.

— Então conta rápido que nossa comida 
tá saindo.

— Apareceu um corpo esses dias, quase 
cortado ao meio e com o fígado faltando. 
Parece que algum bicho comeu só o fígado 
e deixou o resto.

— Cidade adorável.

— E eu acho que vamos ficar aqui por um 
bom tempo, vai se acostumando.

•••

A despeito da péssima noite de sono, pon-
tuada por pesadelos, aquela tarde estava 
sendo uma das poucas em que Antônio se 
sentia animado. Acostumara-se a chegar e 
encontrar a casa vazia, então foi surpreen-
dido quando viu seu pai sentado no sofá da 
sala com uma garrafa de uísque na mão.

— Não tá meio cedo pra comemorar? — 
provocou, incapaz de se conter.
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Helder bufou.

— Eu lá tô com cara de quem tá comemo-
rando? Essa semana foi um inferno, só 
pepino para eu resolver. Hoje teve um in-
cêndio naquela porcaria de arquivo, a do-
cumentação para regularizar a abertura do 
banco atrasando, o pessoal do hospital me 
cobrando mais verba, a polícia querendo 
que eu faça o trabalho deles porque pare-
ce que tem algum demente... quer saber? 
Também não é você que tem que ouvir 
isso. Como é que tá na escola?

— Uma droga, né? Todo mundo naquele 
lugar me odeia. — O rompante de reclama-
ções do pai quase levara a melhor sobre 
Antônio, mas o garoto voltou a pensar no 
ponto positivo de seu dia. — Tem um me-
nino novo que parece legal, vamos fazer o 
trabalho de filosofia juntos. Sei lá, talvez eu 
finalmente faça um amigo.

— Iti malia, vai fazer um amiguinho, vai? 
— Helder zombou do garoto. — Para de 
bobagem, meu filho. Ninguém precisa de 
amizade pra nada. Amigo é dinheiro no bol-
so, Marco Antônio. Vê se tem algum amigo 
me ajudando a resolver meus problemas? 
As pessoas só querem saber de amizade 
quando querem algo de você, que nem em 
época de eleição.

Antônio revirou os olhos. Não era a primei-
ra vez que ouvia essa ladainha. A verdade 
é que encarar as reclamações de seu pai 
bêbado acabara com o pouco bom humor 
que havia resgatado. Apenas balançou a 
cabeça e foi para seu quarto, sequer des-
ceu para almoçar para não ter de encarar 
o pai. Em meio às tarefas escolares, a che-
gada de uma mensagem o fez olhar para o 
celular: “Oi, Antônio. É o Barak, salva meu 
número”. Daquela notificação em diante, 
os dois garotos passaram a maior parte de 
seus dias conversando, dentro ou fora da 
escola. 

•••

Trecho do relatório do legista.

19 de março de 2017, segunda-feira.

É o quarto indivíduo encontrado com o 
mesmo tipo de ferimento: Lacerações no 
abdômen, marcas na estrutura óssea cujo 
os padrões são consistentes com presas e 
garras de um algum animal de médio porte. 
As anotações ficarão arquivadas na minha 
sala. Toda documentação deve ser man-
tida em sigilo, bem como as informações 
contidas nos relatórios, a fim de evitar pâ-
nico na cidade. Mediante meu afastamen-
to por possível doença infecto contagiosa, 
considero esta morte mais um ataque de 
animal, ainda que não me encontre em 
condições de realizar exames posteriores 
para comprovação.

•••

Antônio chorava abraçado aos joelhos en-
quanto a água fria do chuveiro caía sobre 
ele. Sentia-se cansado. Cansado das brigas 
dos pais, do desprezo dos colegas, dos pe-
sadelos que o atormentavam toda vez que 
fechava os olhos. Perdera peso, suas olhei-
ras pareciam ser permanentes e todo seu 
corpo carregava cortes, arranhões e hema-
tomas causados por pequenos acidentes. 
Era como se todo o azar do mundo tivesse 
se concentrado nele.

Saiu do banho e tomou seus remédios an-
tes de deitar, implorando para uma noite 
sem sonhos. Infelizmente, seu desejo não 
foi atendido. Mais uma vez, um monstro 
pousava sobre seu peito, tão pesado que 
parecia que esmagaria sua caixa torácica. 
Antônio tentava gritar, se debater para 
escapar, mas seus músculos não o obe-
deciam. Era obrigado a encarar os olhos 
vermelhos do demônio sobre seu peito e, 
no auge de seu desespero, quando achava 
que não iria aguentar mais, ouvia o ser ab-
jeto sussurrar: “Logo venho para te pegar”.
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•••

Enfermeiro Mauro – Pai

Mensagens

Ter, 20 de março.

Enfermeiro Mauro...: “Filho, não dá pra 
almoçar hoje. Nem sei que hora volto pra 
casa. Tá ficando esquisita a situação no 
hospital, muita gente dando entrada com 
sintomas diversos. Sua mãe deve chegar 
de viagem amanhã cedo. Se cuide, vou pra 
casa assim que puder.”

Você: “Tudo bem, pai. O Antônio vai lá em 
casa hoje, vamos fazer um trabalho. Seja 
cuidadoso. Amo você.”

•••

Barak sugerira a Antônio que fizessem o 
trabalho de filosofia em sua casa e, ao che-
gar lá na terça à tarde, o rapaz entendeu 
o motivo. A família de Barak morava em 
uma casa bonita, com um quintal e cômo-
dos espaçosos. Haviam feito uma sala de 
leitura num dos quartos; altas estantes de 
madeira sustentavam o peso de uma gran-
de quantidade de volumes literários diver-
sos e, em meio a eles, algumas dezenas de 
exemplares sobre mitologia grega.

Antônio notou ao menos alguns livros de 
aparência muito antiga, além de outros 
que estavam escritos em um alfabeto que 
julgou ser o grego. Havia uma mesa grande 
ao centro, cadeiras macias e, na única pare-
de sem livros, armas brancas estavam em 
exposição; três espadas, um par de adagas, 
duas lanças, bem como dois machados de 
aparência peculiar. Todas as peças estavam 
brilhando, eram claramente bem cuidadas 
e pareciam afiadas.

— Sua casa é incrível Barak. Só vi coisa as-
sim em filme.

— Quase tudo aqui é herança de família. 
Livros, armas, todas coisas deixadas pelo 
meu avô depois que ele morreu. Vovô Aldo 

me ensinou a lutar com elas — disse, apon-
tando para o arsenal com a cabeça.

— Você sabe lutar com essas armas? De 
verdade?

— Eu tenho muitas habilidades — Barak 
respondeu com uma piscadela. — Mitolo-
gia grega era um dos assuntos favoritos do 
vovô e acabou virando um dos meus. Sem-
pre lembro dele quando vejo algo sobre. 
Ele traduziu alguns desses livros, tem até 
um diário dele com as criaturas favoritas.

— Seu avô deve ter sido fantástico — Antô-
nio disse, impressionado.

— Ele era fabuloso. Incrivelmente carismá-
tico e com uma memória invejável. Tam-
bém era teimoso e meio maluco. Minha 
mãe diz que eu sou igualzinho ele.

— Eu consigo ver alguma semelhança — 
zombou.

Barak sugeriu que olhassem os livros em 
busca de opções antes de aprofundarem a 
pesquisa na internet. Quase uma hora de-
pois, embora estivessem se divertindo em 
meio aos mitos, os meninos não haviam 
chegado a nenhuma decisão. 

Antônio baixou um dos livros antigos de-
pois de apreciar uma narrativa ilustrada so-
bre dois amigos chamados Damão e Pítias. 
Levantou para esticar as pernas e foi quan-
do ouviu um créc. O pé de uma das estan-
tes quebrou, deixando o peso de tábuas de 
madeira imensas e volumes literários ma-
ciços prestes a atingirem o jovem. Em um 
movimento rápido, Barak se lançou de sua 
cadeira, abraçou o amigo e rolou com ele 
para fora da zona de perigo.

— Eu avisei minha mãe que essas velharias 
não iam aguentar outra mudança. Você tá 
bem? — indagou Barak.

Antônio apenas balançou a cabeça positi-
vamente.

— Obrigado.
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— Sem problemas, seria falta de educação 
te deixar ser esmagado na primeira visita. 
— Barak notou que o outro rapaz tremia.

Antônio sentou-se no chão. Aquilo não po-
dia ser normal. Todos os azares e aciden-
tes. Havia algo errado com ele. Sentia-se 
como se carregasse algo nefasto sobre si e 
temia que fosse contagioso. Finalmente ti-
nha um amigo e agora tinha medo de que, 
se o mantivesse por perto, inevitavelmente 
isso o ferisse.

— Tonho, você tá bem mesmo? — Barak 
insistiu.

— Você acha... acha que as coisas nesses 
livros possam ter acontecido de verdade? 
Talvez não os monstros, mas sei lá...

Barak descansou o queixo sobre o punho 
enquanto pensava, imitando uma estátua.

— Não sei. Eu acreditaria muito mais facil-
mente numa serpente de várias cabeças 
do que numa esposa que tivesse um ma-
rido traidor feito Zeus e não o matasse en-
quanto ele dorme.

— Às vezes eu penso que as maldições po-
dem ser reais, sabe? Talvez eu tenha sido 
amaldiçoado.

Barak abraçou o amigo e o sentiu soluçar. 
Ficaram juntos em silêncio por um momen-
to.

— Antônio... Por que as pessoas te evitam 
na escola?

— Reputação, eu acho. Quando meu pai se 
candidatou, apareceram umas denúncias 
sobre a administração do hospital; falsifi-
cação nos registros de ponto dos funcio-
nários, coisa assim. O doutor Malbertti era 
o melhor amigo do meu pai e parceiro ad-
ministrativo. De alguma forma, ele acabou 
sendo responsabilizado por tudo e meu pai 
escapou das acusações. — As palavras saí-
am dos lábios de Antônio como se fossem 
uma confissão. — Depois disso, o Malbertti 

moveu o céu e o inferno pra acabar com a 
candidatura do meu pai, trouxe à tona coi-
sas horríveis, mas o velho venceu mesmo 
assim. No último ano, parecia que o Mal-
bertti tinha ficado louco. Perdeu emprego, 
a família o abandonou e o cara até tentou 
atacar meu pai fisicamente. Ele era um mé-
dico querido por muita gente na cidade e 
meu pai acabou com a vida dele. Pior ain-
da, foi arrogante, cruel e vendo isso mui-
ta gente acabou se voltando contra minha 
família... e um mês atrás, um pouco antes 
de você vir pra cidade, o doutor apareceu 
morto. Ninguém entendeu direito como, 
falaram até que meu pai mandou matar ele 
e pagou o legista pra dizer que foi suicídio. 
Desde então, parece que as coisas só têm 
ficado cada vez mais pesadas e estranhas.

Barak respirou fundo e disse:

— Eu sinto muito. Não sei do seu pai, mas 
você com certeza não merece nada disso. 
— Afagou os cabelos do amigo quando 
ele deitou a cabeça em seu ombro. — Eu 
vou contar essa história pra todo mundo 
que me disser que quer se mudar para 
o interior porque é mais calmo — disse, 
fazendo-o rir.

— Vou tentar arrumar um pouco dessa ba-
gunça — suspirou Barak. — Terminamos o 
trabalho amanhã?

— Pode ser, mas você lembra que é feriado 
municipal, né?

— Putz, é mesmo. Espera, se amanhã não 
tem aula, por que você não dorme aqui? Eu 
aviso meus pais, mas eles são tranquilos, a 
gente pede pizza, vê um filme...

Os pais de Antônio não fizeram objeção 
quando o filho os contatou pedindo para 
passar a noite fora. Logo os dois amigos es-
tavam no quarto de Barak, deitados lado a 
lado, assistindo a Alexandre, um filme so-
bre um grande conquistador.

Tudo parecia bem, mas tão logo o sol se 
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pôs, as ansiedades começaram a corroer 
Antônio. Estava deitado na cama com Ba-
rak, sozinho. A mãe do garoto viajara, o pai 
dele chegaria tarde. Lembrou-se do que 
seu pai dissera: “Pessoas só são suas ami-
gas quando querem algo de você”. Logo 
não pôde mais se controlar e questionou:

— Você quer alguma coisa de mim?

— Como assim?

— Você disse que gosta de garotos, é por 
isso que você tá me tratando bem?

Embora tenha se incomodado com a per-
gunta, Barak levou em consideração que o 
tom de Antônio parecia muito mais pesaro-
so do que presunçoso.

— Não, cara. Eu tô te tratando bem porque 
é o que amigos fazem, não é pra te seduzir 
sutilmente. Primeiro que eu não tenho su-
tileza nenhuma, segundo que, se você gos-
tasse de garotos, eu não precisaria desse 
esforço.

Antônio riu da confiança inabalável do amigo.

— Sei lá, mal tem uma semana que a gente 
se conhece...

— É, mas eu sinto como se fizesse muito mais 
tempo. Desculpa se eu tô passando dos seus 
limites — Barak disse, honestamente.

— Não é isso. Eu sinto a mesma coisa, não 
parece que te conheci agora, mas que te 
reencontrei. Você me faz rir, as coisas ficam 
mais leves e tem mais cor do seu lado.

Antônio ficou vermelho imediatamente. 
Ainda não entendia como o garoto a seu 
lado conseguia falar qualquer coisa que 
sentia sem se envergonhar. Barak sorriu e 
disse:

— Você sabia que os gregos têm dois deu-
ses do tempo? Cronos, que é o tempo do 
relógio, contado, igual para todo mundo, 
e kairós. Esse segundo é o tempo oportu-
no, o timming, o tempo que a gente sente, 

onde as coisas acontecem. Conhecer al-
guém exige cronos, mas não tem um nú-
mero de horas certo para dizer que alguém 
é importante na nossa vida. É sintonia, a 
gente só sente. O carinho que a gente tem 
não é cronos, é kairós, como seria o sobre-
nome da minha família se os cartórios no 
Brasil fossem um pouco menos confusos 
com nomes estrangeiros.

Antônio sequer sabia como expressar quão 
emocionado estava.

— Eu nunca conheci ninguém como você, 
Barak...

— Claro que não. Não existe ninguém 
como eu. Agora, me diz uma coisa, essas 
três horas e meia de filme não te deixaram 
louco pra pegar uma espada de verdade 
nas mãos? — disse em tom malicioso.

— Eu imploro para que você esteja falando 
daquelas na parede.

•••

O quintal dos Keirós era espaçoso e cober-
to por grama. Tinha uma única árvore, alta 
e de troncos grossos, bem em seu centro. 
O céu estava limpo, deixando visível a lua 
cheia. Barak segurava uma espada longa 
cujo o guarda-mão era em forma de asas. 
Mostrava para Antônio alguns movimentos 
básicos quando uma figura os chamou a 
atenção. Um homem muito alto se apro-
ximava deles no quintal. Barak estranhou 
que alguém tivesse simplesmente entrado 
e perguntou em voz alta:

— O senhor precisa de algo?

Um odor putrefato trazido pelo vento atin-
giu os garotos. O homem estava rapidamen-
te se transformando em algo monstruoso. 
A lua cheia iluminou seu rosto descarnado, 
presas e garras longas e amareladas, a pele 
cinzenta de um cadáver, orelhas longas, 
mãos e pés peludos. O monstro abriu as 
asas coriáceas e seus olhos brilharam em 
um vermelho intenso. Antônio estava para-
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lisado pelo terror. Seu pesadelo criara vida. 

Uma voz cavernosa proferiu:

— Eu cheguei para te pegar.

•••

Vrykolakas

02 de maio de 1993.

Quando a alma de alguém particularmen-
te perverso em vida reencontra o caminho 
para seu corpo depois da morte; um espiri-
to maléfico possui um cadáver; ou alguém 
se alimenta da carne de uma ovelha que já 
tenha sido mordida por um lobo, surge um 
Vrykolaka. Esse demônio espalha doença, 
má sorte e pesadelos a todos que vivem nas 
proximidades de sua cova. Alimenta-se da 
carne dos vivos, especialmente de seus fí-
gados. Frequentemente buscam atormen-
tar e matar amigos e familiares de quando 
eram vivos. Não é incomum que também 
aterrorizem seus inimigos, em busca de 
vingança. Uma vez a cada sete dias, seus 
corpos permanecem sob a terra sem se 
levantarem, este é o momento apropria-
do para aniquilá-los. Estacas e decapitação 
não são totalmente seguras, a criatura ten-
tará possuir algum animal e voltará a sua 
forma na primeira oportunidade. Deve ser 
morto por fogo.

Tradução extraída do diário de Aldo Keirós.

•••

Hoje desfrutaria sua vingança com sangue. 
Hoje se vingaria do falso amigo do qual 
fora cúmplice tantas vezes e que lhe atirara 
aos lobos quando foram descobertos. Sua 
mera presença já afetava a vida da família 
de Helder. Quase enlouquecera o filho dele 
visitando-o durante o sono. Pouco a pou-
co, destruiria tudo que o arrogante doutor 
Sampaio lhe fizera perder.

Doutor Malbertti não encontrara paz nem 
mesmo ao acabar com a própria vida. Sua 
alma furiosa e ressentida pairou sobre os 

inimigos por dias, mas foi só quando re-
tornou ao corpo que conseguiu o que lhe 
faltava para executar suas fantasias des-
trutivas: poder. O monstro avançou contra 
Antônio, rugindo de satisfação, mas foi sur-
preendido quando Barak entrou na frente 
do amigo com a espada em riste. O demô-
nio riu, uma gargalhada cruel e pestilenta. 
Se moveu agilmente e jogou Barak para o 
lado com um golpe.

— Vou perdoar seu impulso heroico, garo-
to. Eu quero o seu amigo, mas posso ma-
tar vocês dois. Se quiser viver, fuja — disse 
com a voz cavernosa.

Barak se levantou. Mesmo dolorido pelo 
golpe, avançou brandindo sua lâmina con-
tra o monstro, que foi obrigado a se afastar 
para não ser atingido.

— Não foi um impulso — replicou, acertan-
do a criatura de raspão. — É uma escolha.

— Então morra com sua escolha!

Com sua força monstruosa, o vrykolaka de-
sarmou o garoto com um golpe e com um 
segundo acertou-lhe na cabeça. Barak des-
moronou com sangue escorrendo sobre a 
testa. O monstro decidiu primeiro pelo fí-
gado daquele menino inconveniente. Obri-
garia Antônio a assistir e depois poderia se 
deleitar trucidando lentamente o filho de 
seu inimigo.

Quando a aberração se preparava para 
seu golpe final, viu o garoto se jogar sobre 
o amigo desacordado em uma vã tentativa 
de defendê-lo. Algo o fizera agir a despeito 
do terror paralisante que sentia diante do 
monstro que o assombrava há semanas. 
Antônio fez, mentalmente, o que achava 
que seria seu último pedido.

Se monstros e maldições eram reais, talvez 
existissem também coisas boas, alguém 
que pudesse ouvi-lo em seu apelo final. 
Tudo o que desejava era que se a criatura 
de seus pesadelos fosse destruí-lo, que Ba-
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rak não pagasse o preço. Fechou os olhos 
e sentiu calor, muito calor. Abriu os olhos e 
viu seu amigo brilhar, envolto em uma luz 
dourada.

Barak despertou e ergueu a mão direita 
na direção do Vrykolaka. Uma bola de fogo 
saiu da palma de sua mão e atingiu a criatu-
ra, fazendo-a gritar de dor e se debater em 
agonia enquanto rapidamente se transfor-
mava em cinzas.

— Isso foi um impulso — Barak disse, ain-
da zonzo.

— Você quase morreu por mim! — Antônio 
sequer sabia nomear o que estava sentin-
do. Chorou e riu ao mesmo tempo. — Eu 
nem sei...

— Eu sou intenso, é meu jeitinho — Barak 
brincou enquanto se levantava. — Você 
é meu amigo, Tonho. Amigos defendem 
uns aos outros. Se você fosse morrer, a 
última coisa que veria seria eu, tentando 
te proteger.

— E, por isso, você tem meu favor — disse 
uma voz.

Uma figura feminina nua surgiu diante dos 
garotos. Estava rodeada por um brilho pe-
rolado, usava um enfeite metálico na cabe-
ça na forma de asas, muito parecidas com 
aquelas na espada de Barak.

— Sou Filotes, filha de Nyx. Você, Barak, 
tem meu favor e proteção. Seu avô o pre-
parou para seu destino e eu anuncio o iní-
cio de sua jornada. Que o fogo da amizade 
arda perpetuamente em você.

Assim como surgiu, a deusa desapare-
ceu, deixando para trás dois jovens muito 
confusos.

— O que acabou de acontecer? — Barak 
perguntou mais para si mesmo.

— Eu acho, meu amigo, que você acaba de 
se tornar um herói.

A mente de Barak se dispersava em mil di-
reções. Filotes dissera que seu avô o pre-
parara para aquilo. Que era seu destino. 
Ele nunca sequer cogitara que tais mitos 
pudessem ser verdadeiros. E sua cabeça 
ainda doía da luta.

— Definitivamente eu preciso de tempo 
para processar tudo isso. Tipo, cronos — 
admitiu.

— Você salvou minha vida... — Antônio 
reconheceu, ficando pensativo por um 
momento. Dezenas de coisas podiam ter 
acontecido de outra forma e alterado o 
desfecho daquela noite, mas a principal de-
las era que, se Barak não tivesse buscado 
ser seu amigo, ele certamente estaria mor-
to. — Como se agradece alguém por algo 
assim?

— Decidindo o tema do trabalho de filoso-
fia, meu cérebro não tem mais espaço para 
nada.

— Damão e Pítias.

— Que?

— Dois amigos tão leais que estavam dis-
postos a sacrificar a própria vida um pelo 
outro. — Antônio abraçou o amigo pelos 
ombros enquanto caminhavam de volta 
para dentro da casa.

— Me soa familiar. Será que tem algum 
mito sobre heróis adolescentes que lan-
çam bolas de fogo pelas mãos?

— Eu acho que nós vamos escrever essa.

— Tudo a seu tempo — decretou Barak.
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Medusa está atrás de mim.

Fecho os olhos com força. Céus, eu não 
quero morrer. Meus dedos se estreitam ao 
redor da haste do machado. Posso ouvir o 
farfalhar suave do vestido dela e o sussur-
rar das serpentes que adornam sua cabeça. 
Espaço os pés e alinho os cotovelos, o alvo 
não está longe.

Inspiro a brisa fria, dissolvendo os segundos, 
e arremesso o machado antes da Medusa 
passar os braços ao redor da minha cintu-
ra. Ouço com satisfação quando ela prende 
o fôlego e, em seguida, o som da madeira 
se propaga pela campina ao ser esmagado 
pela lâmina afiada.

— Você acertou! De novo — ela diz, olhando 
sobre meu ombro, ficando na ponta dos pés 
com um sorriso na voz; e embora eu nunca 
o tenha visto, assim como todo o rosto dela, 
já o tracei com a ponta dos dedos. É um lin-
do sorriso.

Céus, eu quero viver. Com ela. Está decidido.

— Estava esperando um resultado diferen-

te? Está tentando me magoar? — interrogo, 
entrelaçando os dedos nos dela, apreciando 
o calor familiar do seu corpo e o leve estre-
mecer de sua risada musical, como sua voz.

Nunca me canso de ouvi-la, principalmente 
quando ela canta.

— Nunca faria algo assim de propósito, Ale-
xis — declara seriamente.

Suspiro alto, fingindo alívio, e abro os olhos 
apenas para confirmar as palavras dela. O ve-
lho lábris de lâmina dupla e curvada está cra-
vado no alvo, bem no centro do círculo verme-
lho, espalhando rachaduras na madeira.

Franzo a testa com uma pontada no pei-
to. É devido a essa precisão malditamente 
perfeita que fui escolhida para matá-la, por 
não precisar olhar para acertar um alvo. 
Uma benção mascarada; estremeço com 
a simples ideia de outra ter sido escolhida 
para esse trabalho, nenhuma das caçado-
ras teria hesitado como eu.

Ao lado do último alvo há outros cinco des-
truídos, e mais atrás, no horizonte, o sol 
traidor se esgueira por entre as árvores 
para o céu.

Está na hora de ir.

Medusa suspira contra meu pescoço, cons-
tatando o mesmo que eu. Mas ela não sabe 
que desta vez é diferente de todas as ou-
tras vezes que esteve na hora de ir. Desta 
vez, há uma grande chance de eu não con-
seguir voltar. Mas não digo isso a ela. Ao 
contrário, ignorando a aurora, pergunto:

— Acordei você?

Ela balança a cabeça.

— Pesadelo — murmura, sombria.

Olho para nossas mãos, unidas frente à 
minha cintura, um contraste perfeito de 
dia e noite. Minhas mãos escuras e tingi-
das pelas marcas de Ártemis envolvem as 
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dela, brancas como gesso, adornadas por 
profundas cicatrizes de luta. Quantas vezes 
tentaram matá-la?

Exatamente como eu tentei.

Engulo em seco, controlando a vontade 
de dizer “sinto muito”. Medusa odeia ouvir 
esse lamento, então me contento em er-
guer suas mãos pálidas e depositar peque-
nos beijos. Pequenos demais diante da dor 
cruel que ela sofreu nas mãos dos deuses.

Ela suspira de novo ao afundar o rosto por 
entre as minhas tranças.

— Você precisa mesmo ir?

Sorrio para seu tom choroso. Ela raramen-
te se deixa soar tão vulnerável.

Preciso ir pela última vez, quero prometer, 
mas mordo a língua. Não posso fazer esse 
tipo de promessa.

Não sei por quanto tempo mais vou con-
seguir evitar o Círculo de Ártemis, por isso 
hoje tudo será diferente, hoje finalmente 
anunciarei minha saída do clã das caçado-
ras. Não posso mais viver assim com Me-
dusa, eu quero mais do que momentos 
roubados e furtivos, e quanto mais o tem-
po passa, mais a chance de Ártemis desco-
brir que menti aumentam; pior, que a traí.

Não posso mais arriscar.

Preciso contar a ela, preciso confessar.

Confessar que quebrei meus votos.

As marcas do clã cobrem a pele das minhas 
mãos, na direita a lua cheia branca e na es-
querda o arco e flecha cruzados — pelos 
meus braços, ramos sobem, símbolo de cada 
caçada que participei, cada luta que venci.

Cada risco e cada mancha tatuada gritam 
que pertenço a ela, a Ártemis. Não sei exa-
tamente quando elas começaram a me in-
comodar, em algum momento entre estes 
últimos meses, talvez.

No começo, não era um fardo. Sou prova da 
benevolência de Ártemis: Ela me acolheu 
no clã quando eu era uma simples criança 
órfã, uma simples consequência da guerra 
entre os humanos. Ela me salvou, me deu 
uma família, um lar e afeto, se tornou uma 
irmã para mim, alguém para confiar as 
costas em batalha. Quando cresci, foi uma 
decisão natural me unir ao clã como caça-
dora, fiz meus votos com devoção e tudo 
era sobre honra, gratidão e, acima de tudo, 
lealdade a Ártemis.

Não posso mais mentir. É uma desonra para 
ela, mas também Medusa merece mais do 
que apenas minhas partes fragmentadas.

Finalmente, tiro a venda vermelha do bolso 
da calça e ato ao redor da cabeça, cobrindo 
os olhos apesar de sempre mantê-los bem 
fechados, e giro o corpo, ficando de frente 
para Medusa.

Descanso a testa na dela, inspirando seu 
cheiro. Tudo sobre ela é familiar para 
mim: o cheiro de jasmim, o calor da pele, 
sua altura baixa e todas as vinte e sete 
serpentes vivas, embora seja raro elas me 
deixarem tocá-las.

— Infelizmente preciso, embora não queira 
ir — murmuro, esforçando-me para man-
ter a voz neutra. — Mas retorno em três 
dias. Não esqueça de seguir o protocolo. 
Quando eu partir, atire...

— Os dados — completa apressada, num leve 
bufar que espalha arrepios pela minha pele.

Ela também odeia revisar os nossos peque-
nos protocolos de segurança. Normalmen-
te, deixo passar, sabendo que ela seguirá 
a todos, mas não hoje. Hoje preciso ter 
certeza que ela não abaixará a guarda, que 
ficará segura quando eu partir e, principal-
mente, se eu não conseguir voltar.

— E se eu não retornar em exatos três 
dias...

— Devo fugir, eu sei — retruca, seca, e eu 
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quero segurar os ombros dela e fazê-la 
prometer que vai seguir tudo à risca, que 
vai ficar segura, mas ao invés disso, con-
trolo todas as emoções urgentes e me li-
mito a assentir, mas não conseguindo me 
livrar da tensão nos ombros.

É claro que Medusa sabe o que fazer, te-
mos feito isso há sete meses, desde que 
decidi contrariar as ordens de Ártemis.

O último esconderijo de Medusa ficou 
comprometido com a minha chegada, 
então fizemos outros, alternando entre 
montanhas, cavernas e florestas, sempre 
longe do mar e da civilização. Ela muda de 
lugar sempre que parto e deixa uma pe-
quena pista para mim, sinalizando onde 
devo encontrá-la.

As idas e vindas gastam nosso precioso 
e curto tempo, mas prefiro assim do que 
arriscar ter sido seguida, ou pior, ter en-
trado no Círculo.

— Nem um minuto a mais depois do 
pôr do sol.

— E se você só estiver atrasada? — ela 
provoca.

— Eu nunca me atraso.

Medusa suspira, descansando a cabeça na 
curva do meu pescoço.

— Prefiro pensar que está atrasada do que...

Ela não termina.

Controlo a respiração, desejando ter pala-
vras para aplacar seus temores, mas não 
há nada nos meus bolsos, então apenas a 
abraço de volta, inspirando seu perfume 
floral.

— Mesmo que estivesse — tento, hesitante 
—, a alcançaria.

Ela balança a cabeça, concordando, mas 
sei, pela leve oscilação no ar, que ela está 
apenas querendo me abrandar. Suspiro, 
afastando-a, desafivelo o cinto com duas 

adagas e passo ao redor de sua cintura cur-
vilínea. Ela não se move.

Sorrio para suavizar o gesto ao encontrar 
sua mão, colocando-a sobre o cabo da ada-
ga esquerda, a de lâmina mais longa.

— Não esqueça de treinar — lembro, fa-
lhando em disfarçar a dureza na voz. Me-
dusa agora é mortal e por tempo demais 
contou apenas com a maldição para se de-
fender, mas se outra pessoa lutar como eu, 
de olhos vendados, ela ficará drasticamen-
te desarmada e em absurda desvantagem. 
— Por favor.

Ela bufa mais alto desta vez, impaciente. 
É sua forma de me mostrar irritação, mas 
não me intimido. Estico a mão e toco a pe-
quena ruga que surge entre suas sobran-
celhas nesses momentos. Ela disse que são 
ruivas, como seu cabelo costumava ser, 
mas nunca me deixou olhar, mesmo que 
ela fechasse os olhos e cobrisse todas as 
serpentes, com medo demais que apenas 
olhar para seu rosto fosse o bastante para 
me petrificar.

— Não fique brava — sussurro, rouca.

— Não estou, mas conheço você o bastan-
te para saber que está escondendo algo de 
mim, Alexis.

Prendo o ar.

— Não...

— Não minta para mim — rebate com aço 
na voz, cobrindo minha boca, contendo to-
das as palavras erradas que eu diria. — Nós 
não fazemos isso.

Meus ombros despencam de alívio. Não fo-
mos nada além de pura transparência uma 
com a outra nos últimos sete meses, não 
quero mudar isso. Mas antes que eu possa 
começar a organizar as palavras certas, as 
mãos dela despencam do meu rosto.

— Você não vai voltar desta vez, não é? — 
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questiona, embora soe como uma afirma-
ção ressentida. A princípio, fico atordoada 
com a precisão do palpite, mas então ela 
começa a recuar para longe de mim. — 
Você ia me deixar esperando para sempre? 
— A dor na sua voz me quebra, entreabro 
os lábios, atônita, mas nenhum som sai. — 
O que houve, Alexis? Você é corajosa o su-
ficiente para vir me matar, mas não para 
terminar comigo?

Paraliso. Quase abro os olhos, zonza.

— O quê?! Não. Não! Não é isso, Medusa. 
Céus! — berro, andando em sua direção, 
seguindo o som de seus passos, confian-
te em meio a escuridão familiar, e agarro 
seus ombros. As serpentes sibilam, mor-
tais, mas não recuo. Como ela pôde chegar 
a essa conclusão? Dentre todas possíveis?! 
— Eu nunca faria isso com você!

— Então me diz qual é o problema!

— Eu sou o problema! — brado, aflita. — 
Você merece mais do que segredos, escon-
derijos e escuridão, Medusa, merece ficar 
ao sol. — Tomo um fôlego, segurando o 
rosto frágil dela entre as mãos. — Decidi 
deixar o clã. Vou falar com Ártemis hoje. Eu 
quero viver...

— O q-que disse? V-você não pode fazer 
isso!

— Medusa...

— Não! Você perdeu o juízo? O que vai di-
zer?

— A verdade! Que me apaixonei, que...

— O que? Não! Os votos... Você não pode 
simplesmente sair assim!

— É claro que posso — rebato, teimosa, es-
condendo todo o medo atrás de uma más-
cara concentrada, lutando para não enco-
lher diante de todas as verdades atiradas. 
— Não podemos continuar vivendo desse 
jeito...

— Elas são sua família! Não faça isso, não 

esqueça que eu sou um monstro, eu 
não valho...

Então tudo é rápido, antes dela concluir 
aquelas palavras cruéis, contorno seu cor-
po e puxo seu rosto contra meu peito, mas 
ainda sinto o eco doloroso dela.

— Por favor, não diga isso — imploro, sen-
tindo a umidade na sua pele. Céus, como 
eu queria ver os olhos dela agora, mas me 
contento em beijar todas as suas lágrimas. 
— Você é extraordinária — sussurro. — E 
eu amo você, cada fragmento seu. E estaria 
mentindo se dissesse que não estou com 
medo de perdê-las porque você está certa, 
elas são minha família, mas até eu sei que 
família também é quem nos aceita sem pes-
tanejar, aceita nossas escolhas. E também 
estou com medo de Ártemis não me per-
doar, e não sei o que vai acontecer, mas eu 
preciso fazer isso, Medusa. Não posso con-
tinuar desonrando alguém que me acolheu 
quando mais precisei. Também não posso 
fazer o mesmo com você — confesso num 
suspiro arrastado — e dormir tranquila-
mente a noite. É melhor que Ártemis saiba 
por mim do que descubra de outra forma.

O silêncio pesa entre nós e se arrasta.

— Por que você precisa ser tão certinha? — 
resmunga finalmente, fungando. — É peri-
goso.

O medo na voz dela é visceral, refletindo 
todos os seus traumas e despertando a mi-
nha raiva que nunca cessa. Como poderia 
culpá-la por temer tanto os deuses? Primei-
ro, Poseidon e a violação; depois Atena não 
lhe dando a chance de explicar o que hou-
ve, julgando-a; e agora Ártemis, com uma 
sentença de morte.

Eles são os monstros, não ela.

Espero não estar sendo ingênua em ter fé 
na benevolência de Ártemis; fé que ela vol-
tará atrás na sentença, que irá me ouvir.

O clã presta favores aos mortais, principal-
mente quando há ataque de... monstros. A 
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ordem me foi dada após aldeões implora-
rem a intervenção de Ártemis, alegando que 
a Medusa havia assassinado outro humano.

Foi um acidente. Ela não queria, embora 
merecessem. Eles nunca ouvem quando 
ela pede para ficarem longe. Não perce-
bem que é para a segurança deles?

Então lá estava eu, armada com um ma-
chado, pronta para matar o monstro que 
petrifica humanos por prazer, mas não es-
perava encontrar nenhuma resistência.

Ela parecia estar esperando por mim, pa-
rada, como se me convidasse a cortar sua 
garganta; pior, soava aliviada e grata por 
alguém finalmente ser capaz de pôr fim à 
sua vida.

Todos os outros falharam. Por favor, não 
falhe também.

Meu estômago se revira com a lembrança 
e meus braços se estreitam mais ao redor 
dos ombros dela. Meros segundos de he-
sitação me impediram de cometer o maior 
erro da minha vida.

Já Atena, cheia de culpa e ódio do tio, não 
pode voltar atrás na maldição lançada à 
Medusa, mas há um ano conseguiu, com 
ajuda da deusa da Magia, Hekate, revogar 
a imortalidade dela, dando-lhe ao menos 
a misericórdia da morte; algo que Medu-
sa desejava desesperadamente, ainda 
mais depois de assistir às irmãs morre-
rem de velhice.

Algo que ela quase conseguiu através 
de mim.

— Eu vou voltar — murmuro, pousando o 
queixo no alto de sua cabeça, com a per-
missão das serpentes letais. — Eu vou vol-
tar para você — repito, depositando toda 
minha fé nessas palavras.

— Você nem ia me dar a chance de me des-
pedir — replica, magoada.

— Esse tipo de despedida dá azar.

— Supersticiosa — sibila.

Rio baixinho. É difícil negar quando cresci 
ouvindo que despedidas atraem má sorte 
para as caçadas e, deuses, isso é a última 
coisa que preciso agora.

— O que vai dizer a ela? — Medusa questio-
na, se afastando. Posso senti-la examinar 
meu rosto, tento me manter impassível.

— Ainda estou elaborando essa parte — 
digo, sorrindo para ela, o tipo de sorriso 
confiante que a deixa mole em meus bra-
ços.

Ela pega minha mão, entrelaçando nossos 
dedos.

— Você tem certeza? Não há nada que eu 
possa dizer para te fazer mudar de ideia?

Nego com a cabeça, mas sorrio de novo, 
tentando parecer confiante.

— Mas eu adoraria uma canção.

Talvez a última que ouvirei.

Ela fica em silêncio, tensa, como se esti-
vesse segurando a respiração até que sua 
voz doma o ar e se expande pela campina, 
atraindo vida e beleza para o lugar. Inspiro 
com força, já dolorosa de saudades.

Eu preciso voltar para ela.

•••

Eu fui uma das primeiras caçadoras de Ártemis

Devia ter cinco anos quando ela me encon-
trou escondida numa caverna isolada, exa-
tamente onde minha mãe me ordenou que 
ficasse, mas eu ainda conseguia ouvir o eco 
da guerra há metros dali.

Mesmo naquela idade, já acatava ordens 
sem pestanejar.

Até conhecer Medusa, nunca havia encon-
trado um motivo para ir contra um coman-
do. Nunca havia hesitado.
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Mas isso mudou e, por algum motivo, quan-
do Ártemis perguntou sobre o sucesso da-
quela missão, há sete meses, tive ali a chan-
ce de contar a verdade, contar que não fiz 
como ordenado, que havia razões, embora 
fossem todas nubladas demais para esbo-
çar em palavras, mas tudo que consegui ver 
era a decepção que tomaria o rosto dela, 
algo que eu não suportaria, não no dela.

Então adiei, dizendo a mim mesma que con-
taria depois, outro dia, na próxima sema-
na, após o fim de determinada missão que 
surgia, e depois outra, enquanto ia enten-
dendo que meus sentimentos por Medusa 
não eram efêmeros, sempre aumentando. 
E agora Ártemis quer promover uma festa 
em minha honra, quer me abençoar com 
a invulnerabilidade, nada mais seria capaz 
de ferir minha pele.

E foi como acordar de um sonho longo.

Não posso deixá-la fazer isso.

Desmonto do cavalo na entrada do acam-
pamento e é quando noto os olhares. To-
dos estão, aos poucos, se fixando em mim, 
mas ao contrário de todas as outras vezes, 
não encontro orgulho ou respeito, mas sim 
algo próximo ao desprezo.

O acampamento vai se tornando silencio-
so à medida que as caçadoras abrem ca-
minho para eu passar. Entre os olhares, 
encontro o par de olhos verdes de Greca 
— a segunda no comando e minha irmã 
mais antiga — repletos do que reconheço 
como pesar. Ela costuma lançar esse olhar 
quando precisa encurralar e matar um co-
elho para o jantar.

Greca ergue o rosto pálido e tatuado alguns 
centímetros acima, franzindo a testa para 
mim e alinhando os ombros ao afastar o 
cabelo loiro do rosto. Mas são os nós dos 
dedos, brancos de tensão ao redor do arco 
de madeira, que a entregam. Em questão 
de dois segundos, o entendimento cai e es-

maga meu peito como um soco.

Ela sabe.

Todas sabem.

Ártemis sabe.

Travo os dentes, lutando para manter a 
respiração compassada, vendo todo meu 
plano desmoronar em cinzas. Flexiono as 
mãos, obrigando-me a lembrar que Medu-
sa está bem, que ela já deve ter partido. In-
dependente da forma como descobriram, 
ela vai ficar segura.

Ela precisa ficar segura. Maldição, é como 
ter o coração andando solto pelo mundo.

Preciso pôr fim a isso.

Ergo a cabeça, apesar do medo se espa-
lhando nas veias, e continuo os passos 
até Greca.

— Onde ela está?

— A Senhora está esperando por você. 
No Círculo.

Não.

Isso não.

Os joelhos vacilam e o medo não se espa-
lha mais, ele me consome e eu sou toda le-
nha seca.

Olho rapidamente em volta. Não há por 
onde escapar e mesmo que conseguisse al-
cançar meu cavalo, o que faria em seguida? 
Como avisaria Medusa para fugir? E ainda 
teria que enfrentar todas as caçadoras, mi-
nha família, como se eu pudesse ser capaz 
de feri-las.

Sacudo a urgência tomando meus mem-
bros e obrigo minha mente a clarear. Pre-
ciso fazer Ártemis me ouvir. E, céus, não 
entrar no maldito Círculo. Não apenas pre-
ciso manter Medusa segura, como também 
quero ardentemente viver com ela.

Preciso sair viva deste lugar.



83

Aperto as mãos em punhos com uma única 
pergunta ardendo nos lábios em meio ao 
turbilhão:

— Como?

Desconfortável, Greca limpa a garganta 
e conta:

— Petra viu vocês.

Vocês.

Minha mente desacelera e juro que posso 
ver os segundos deslizarem entre os minu-
tos e o destino gargalhar de mim.

Petra nos viu.

Petra, a recruta das batedoras.

Petra, a novata que é jovem demais para 
pensar por si mesma.

Quase consigo ouvir a risada alegre da ga-
rota sentada ao meu lado enquanto conto 
uma das minhas histórias ao redor da fo-
gueira.

— Ártemis achou que você estava demo-
rando demais para retornar, queria ter cer-
teza de que estava tudo bem, então enviou 
a recruta para verificar a situação.

Assinto, letárgica, uma única vez para Gre-
ca, grata pela ausência de repulsa em sua 
voz calma, e forço meus pés a seguirem em 
frente.

Para o Círculo.

Para onde a deusa está me esperando.

Mas ela agarra meu antebraço e sussur-
ra, baixo demais para que outra caçadora 
ouça:

— Sinto muito, Alexis.

E dói quando assinto novamente, tentando 
ser impassível ao continuar em frente. Após 
dar a volta nas tendas do acampamento, 
ouço os primeiros sinais de combate. Pri-
meiro, uma respiração acelerada lutando 

para se manter uniforme, humana, e então 
o metal se chocando.

De novo e de novo.

Em seguida, ao terminar a curva do cami-
nho, vejo Ártemis treinando com Leona, 
a capitã das batedoras, no centro do Cír-
culo. Leona usava armadura completa e 
uma lança.

Corro os olhos pela circunferência perfei-
ta do Círculo delimitada por rochas pretas 
na campina. Sempre que nós mudamos, o 
construímos de novo antes mesmo de er-
guer o acampamento. As rochas brilham 
como estrelas douradas com a presença 
de Ártemis, um reflexo sutil de seu poder.

A armadura de Leona brilha ao sol en-
quanto as roupas leves e de pano de Árte-
mis se perdem num borrão de movimen-
tos rápidos e fluídos, como uma dança 
mortal. Quando chego à borda do Círculo, 
o som das lâminas cessa, mas não devido 
a minha presença.

Leona foi derrubada de costas com a lâmina 
da deusa pairando sobre seu pescoço bran-
co. Atrás de mim, silenciosas como sombras, 
as outras caçadoras se aproximam.

— Muito lenta — Ártemis diz, categórica, para 
Leona, e afasta a lança ao alinhar os ombros, 
girando devagar para minha direção.

Sua pele preta e tatuada reluz com suor e 
os olhos dourados se inflam como fogo ao 
fixarem em mim. Tão jovem, tão perfeita-
mente letal e majestosa. Por instinto, curvo 
a cabeça e abaixo os olhos. Ela ainda é mi-
nha deusa e soberana.

— Alexis — suspira, e mesmo agora, de-
pois de tudo, meu nome soa afetuoso 
em sua boca.

Meu coração aperta e eu espero a vergonha 
e o arrependimento tingirem meu rosto, 
mas nada além do medo acalanta meu pei-
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to. Medo por Medusa. E mais abaixo, bem 
no fundo, a esperança ousa tentar abrir es-
paço — esperança de obter absorção.

Finalmente, ergo o rosto para encontrar Ár-
temis me encarando numa máscara neutra 
e fria, reservada para inimigos. Tão fria que 
mal combina com o calor dos olhos.

— Minha senhora — cumprimento.

— Alexis — repete, inclinando a cabeça, fa-
zendo a metade trançada dos cabelos caí-
rem sobre a lateral oposta raspada. A voz 
soa como um lamento, ferida.

Engulo em seco, mas dou um passo à frente.

— Estava esperando por mim? — pergunto, 
usando um tom artificial, alinhando o quei-
xo e ousando sustentar seu olhar de fogo.

Ela abre um pequeno meio sorriso e, len-
tamente, faz um gesto amplo com o braço, 
me convidando para entrar no Círculo.

Um arrepio frio sobe pela minha espinha e 
o coração erra o compasso. Não posso re-
cuar diante da ordem silenciosa. Não. Não 
é uma ordem.

É uma sentença.

— Gostaria de solicitar uma audiência em 
particular com a senhora... — tento, mas 
ela não se move, ainda mantendo o braço 
erguido, esperando.

Corro os olhos pela circunferência perfei-
ta, marcada pelas rochas escuras contra a 
grama verde clara. Quantas vezes lutei nes-
te lugar? Treinei lado a lado com as outras 
caçadoras, sentindo o fluxo de energia da 
deusa correr livre pelo meu corpo, me nu-
trindo, me sondando como uma canção de 
ninar, um lar.

O Círculo é um lugar de luta sagrada, de ho-
nestidade e transparência, uma vez lá den-
tro, não há como recuar diante do poder 
de Ártemis. Ela lê nossa alma e nos deixa 

nua, ocupando cada fragmento da nossa 
existência e lendo todas as nossas verda-
des com gentileza.

Não há segredo no clã que Ártemis não sai-
ba.

Há meses venho evitando treinar, evitando 
esse momento. Evitando que Ártemis não 
só descubra sobre Medusa, mas também a 
localização dos esconderijos dela.

Diante da minha hesitação, Leona reage e 
corre para fora do Círculo; quando chega 
na borda me oferece a lança de madeira, 
sem encontrar meus olhos.

Ela é mais alta do que eu e muito mais jo-
vem, não tinha nem completado dezoito 
antes de entrar no clã e obter imortalidade, 
mas competente o bastante para ser eleva-
da ao lugar de líder em menos de cinquen-
ta anos. Quantas vezes a treinei aqui?

Olho para a lança e depois para Ártemis, 
que me observa com cautela. Todas sabe-
mos usar qualquer tipo de arma, mas cada 
uma possui uma preferência. Mal lembro 
do sorriso da minha mãe ou de seu rosto, 
mas lembro com clareza de suas mãos em 
volta de um machado semelhante ao meu, 
toda aço e determinação. Gostaria de po-
der perguntar a ela o que fazer agora.

Agora, diante da minha sentença.

— Não, obrigada — recuso a oferta, sacan-
do o velho lábris das costas. A haste de ma-
deira é longa, mas leve e equilibrada com o 
metal da lâmina dupla.

Há algo de sincero num machado, algo cru, 
sem ilusões. Sem mentiras.

Por um segundo, considero acabar com 
isso e levar a lâmina ao pescoço, mas não 
quero que Medusa pense que não tentei, 
que fui covarde. Então, prendendo o fôle-
go, adentro o Círculo e engasgo ao sentir 
a fisgada do poder da deusa subindo pela 
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sola dos meus pés, se conectando a mim.

Luto contra a correnteza, mesmo sabendo 
que é em vão, e empurro para o fundo da 
mente todas as rotas e imagens mentais da 
localização de cada esconderijo, me forçan-
do a lembrar que o acesso a eles é difícil 
para quem não conhece o padrão, uma es-
perança frágil.

— Mesmo agora, tudo que consegue pen-
sar é nela — Ártemis sussurra, confusa, 
mas cheia de desprezo.

Enfrento seu olhar, ainda lutando contra 
seu poder, desejando com toda minha for-
ça que ela não invada todos os cômodos da 
minha alma e arranque minhas verdades, 
mas é como lutar contra uma maré violen-
ta. Tento invocar lembranças de nós duas 
rindo à beira da fogueira, trocando confi-
dências e planos, começando com ela sem-
pre dizendo “me conte tudo”, e torço para 
que ela veja como ainda a amo.

— Eu queria contar a você.

Ela ignora minha tentativa, esbravejando:

— Qual parte? A que você mentiu para 
mim ou a que você está dormindo com 
um monstro?

A raiva ganha o lugar do medo.

— Não a chame assim — retruco entre os 
dentes.

— Então é verdade — pondera, decepcio-
nada. Ela avalia a lâmina da própria lança, 
apertando com mais força a haste, apon-
tando-a para mim. As tatuagens brancas 
faíscam e sinto as das minhas mãos se 
aquecerem. — Você não me deixa escolha, 
Alexis.

Num segundo, Ártemis gira a lança e ataca, 
e no último instante ergo o machado, con-
tendo a ofensiva, espalhando faíscas pelo 
ar. Mas ela não para, não hesita e gira o 
corpo, e eu defendo novamente. De novo e 
de novo. Cada golpe é um grito de raiva da 
deusa, um eco de ódio. Não ataco de volta, 

mantenho minha defesa, mas isso só a irri-
ta mais ainda.

— Lute!

A ordem estremece o Círculo e meu corpo 
é invadido pelo desejo de contra-atacar, 
mas forço para baixo, para longe dos mús-
culos com pura força da vontade.

— Eu queria contar a você — grito, deses-
perada, ansiando por uma saída. — Hoje 
vim com a intenção de fazer isso...

— Você mentiu para mim, quebrou seus 
votos ao me trair... E pelo quê? Por um 
monstro?

A raiva surge de novo e desta vez não a con-
tenho. Cerrando os dentes, forço o macha-
do a conter a lâmina da lança a centímetros 
dos meus olhos, revido o ataque firmando 
os pés no chão e rodando o lábris na sua 
direção. Mas Ártemis ampara e desvia, chu-
tando a lateral do meu corpo.

Arfo, tropeçando, e ela não vacila ao avan-
çar, me derrubando e pisando na minha 
mão, me forçando a soltar o cabo. Quero 
levantar, lutar, mas é em vão, ela não é 
mais minha irmã.

E eu não vou sair desse lugar com vida.

Meu coração se parte.

Fecho os olhos ao sentir o metal frio da lâ-
mina dela tocar minha pele.

Lágrimas queimam e eu tento invocar a voz 
da Medusa na minha mente. Nossa despe-
dida, sua canção. Quase posso sentir o calor 
da pele dela na minha, suave como seda.

Sussurro a canção, desejando poder ouvir 
a voz dela uma última vez.

— Eu fiz uma pergunta! — Ártemis grita, pos-
so sentir a lâmina fria flertando com a pele 
do pescoço. — Eu quero saber o porquê!

Abro os olhos, atônita.

Ela não consegue ver? Não consegue ler por 
toda a minha alma o quão afogada estou?
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— Amor — respondo com franqueza.

Ela vacila diante da palavra.

E eu aproveito a brecha, cheia de esperan-
ça de vidro.

— Eu me apaixonei por ela — sussurro. — 
Não era minha intenção quebrar os votos. 
Eu amo você também, Ártemis. Eu só... não 
consegui matá-la. Ela foi amaldiçoada, é 
tudo um erro...

— Eu não cometo erros.

Engulo em seco, teimosa. Eu também não.

— Ela matou aqueles mortais por acidente, 
não consegue controlar a maldição — ex-
plico. — Poseidon e Atena fizeram isso, por 
favor não faça o mesmo — imploro. — Fi-
que com minha vida, faça o que quiser co-
migo, mas a poupe, por favor...

Ela trava os dentes e se infla de raiva, mas 
não desce a lâmina.

— Onde ela está? — rosna.

Franzo a testa, confusa.

Por que ela está me fazendo essas pergun-
tas? Todas as respostas estão estampadas 
pela minha alma...

Então entendo. O Círculo. Eu nunca tentei 
resistir ao poder dela como agora. Sempre 
voluntário, sempre uma honra, como pode-
ria recusá-la? Fecho os olhos, sentindo pela 
primeira vez a muralha erguida ao redor da 
minha mente, barrando o poder da deusa.

— Onde ela está, Alexis? — exige e, na bor-
da do Círculo, vejo a Petra, a batedora que 
nos viu, armada ao lado de outras caçado-
ras. Elas devem ter ido buscar Medusa e 
nada encontrado.

Sorrio, trêmula de alívio. Mas o alívio me 
faz derrubar aquela pequena barreira er-
guida contra Ártemis e ela atravessa. En-
gasgo com seu poder vasculhando todos 
os cômodos da minha alma, com a lâmina 
ainda pressionada contra meu pescoço e 

olhos embaçados.

Não, não, não, por favor...

Mas ela recua, tropeçando para trás, con-
seguindo o que queria. Levanto rápido, 
agarrando o machado, mas Ártemis me 
encara atordoada, com os olhos molhados 
de lágrimas e uma mão ao coração, como 
se tentasse agarrá-lo.

— I-isso é... amor?

Prendo o ar. Paralisada. Ártemis leu meu 
amor por Medusa? Ela franze a testa e tudo 
é muito rápido. Fogo me consome.

A dor cintila como pontos de luz pelo corpo. 
Um grito escapa pela minha garganta en-
quanto a pele incendeia e as marcas de Ár-
temis são apagadas, uma a uma, até restar 
nada além de cinzas da tinta sobre a grama.

Ela retirou minha imortalidade. Encaro mi-
nhas mãos: vazias, sem marcas. Não sou 
mais do clã. Suspiro, sentindo a pressão do 
poder de Ártemis se dissolver e o Círculo 
perder força contra mim.

Eu nunca contei a Medusa sobre isso. So-
bre como sair do clã revogaria minha imor-
talidade. Não queria que ela se sentisse 
pressionada a passar o resto da vida comi-
go por isso. Em meus sonhos, eu contaria 
um dia quando ela notasse meus primeiros 
fios brancos. Em outros sonhos, eu apre-
sentava Ártemis a Medusa.

Mas agora, tudo é dor e luto. Ártemis ainda 
segura a lança com força na outra mão en-
quanto me encara cheia de lamento. E eu 
espero, espero o segundo que aquela lan-
ça me ajudará atravessar. Ártemis levanta 
e, devagar, caminha até mim.

E eu espero, e espero...

Mas ela estende a mão, olhos faiscando de 
emoção e transbordando afeto familiar. 
Calmamente, diz:

— Conte-me tudo.
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A primeira edição da midas termi-
na aqui! agradecemos à todes que 
nos apoiaram desde o início, à nos-
ses autories e Leitories. Sem vocês 

a midas não estaria aqui hoje!

Siga a Midas Revista nas redes:
Twitter

Instagram

Acesse nosso site
Inscreva-se na nossa Newsletter

Ouça nosso podcast

http://twitter.com/midasrevista
http://instagram.com/midasrevista
http://midasrevista.com.br
http://eepurl.com/hev7tL
https://open.spotify.com/show/5LhMKbr0vWrYF4bAhCKjhm

