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Antes de tudo... 

Meu nome é Eduardo Gomes. Sou um simples garoto de 
treze anos que mora no centro de uma grande cidade brasileira. 
Nesta cidade, não se situa no litoral, não se faz tanto calor e existe 
uma estação de metrô, com a qual utilizo para ir à escola todos os 
dias. 

Falando nisso, a escola será o ambiente principal desta his-
tória. Naquele lugar, todos tinham o hábito de me chamar por Edú, 
banana, palito, sucata ou mesmo “duduzinho”. Acho que é por 
causa da minha aparência de palidez e magreza. Mas não me im-
porto, afinal, já faz muito tempo desde que terminei com o Bul-
lying. E qualquer agressão verbal já não me faz tanta sensação de 
dor como era antes.  

Claro, deve estar se perguntando: “o que é Bullying?” É um 
termo que se refere a todo tipo de agressão – seja física ou verbal 
– com o intuito de machucar uma pessoa ou um grupo. Envolvem 
ofensas, humilhações até perseguições. Sabe aquele coleguinha 
que é ofendida várias vezes por outro colega e que se chateia com 
isso? Isso é Bullying e é muito comum nas escolas. 

Se você é vítima de Bullying ou conhece alguém que seja ví-
tima, vou te dar um conselho: comece a transformação por si pró-
pria. O nosso coração é um mundo cheio de detalhes a serem 
analisadas, e há muito que se explorar. 

O que estou prestes a contar foi sobre a minha vida escolar, 
antes e depois de encontrar um estranho amigo espacial... 
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Capítulo 1 – O que aconteceu na rua 

Em certa manhã de domingo, eu estava voltando das com-
pras que fiz no mercado, carregando uma sacola com duas caixas 
de ovos e verduras. Fazia calor, mesmo estando na metade do 
maio e a cidade normalmente estava congestionada, logo, eu an-
dei por um longo tempo. 

Costumava pensar enquanto caminho: sobre a triste amanhã, 
ter que voltar àquele insuportável lugar – a minha escola. Come-
cei, então, a relembrar que, se eu não pagasse o dinheiro de lan-
che todos os dias para Jéferson, ele iria me bater. Jéferson possui 
era três anos mais velho que eu, e é conhecido por atormentar 
muitos alunos do Colégio Avogadro. Conhecido como o “valentão 
da escola”. Mas até agora eu nunca o pagava, já que sempre tinha 
chances de me esconder (pois havia mais pessoas que ele amea-
çava). 

Para o meu azar, naquele momento encontrei o Jéferson e a 
sua “turma da pesada” no outro lado da calçada. "Legal... há de 
tudo para estragar o meu dia!" pensei, irritado. Vi que estavam 
em grupo de cinco, conversando e rindo ao mesmo tempo. Eram 
todos altos e fortes. Disfarcei-me, andando devagar para que eles 
não me percebam. "Preciso ter coragem, para quê me esconder? 
Não estou dentro da escola!”. 

Mas Jéferson me notou. 
— Galera, olhe aí! Não é o Duduzinho? — ele apontou o 

dedo para mim. No momento, congelei. E os outros do grupo me 
olharam. 

— Quem é, Jerjão? Não me lembro dele não... — perguntou 
um mais velho. Este só fazia rimas com as suas palavras. 

— Negociei com Duduzinho que ele ia pagar o nosso lanche 
todos os dias, mas até agora não apareceu. Ele vai me pagar... Ah, 
e está fugindo! 

E estava mesmo. Nem quis imaginar as consequências e co-
mecei a correr, e assim, como esperado, eles me perseguiram 
com toda vontade. “Putz, agora estou frito!” pensei. Corri o mais 
rápido possível e, com muito pânico, tropecei em várias pessoas 
durante o caminho. Uma velha senhora gritou comigo quando 
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passei por ela, outro, um cachorro latiu. Como era o centro da 
cidade, as calçadas estavam cheias de pessoas. Para mim, esta 
situação era considerada normal. Pois quase todos os dias eu cor-
ria pelos corredores do colégio, fugindo das perseguições. 

Cheguei a uma avenida movimentada, parei por um mo-
mento e olhei para trás; eles ainda estavam me perseguindo! Res-
pirei fundo. Eu precisava passar a avenida de algum jeito, mas eu 
não podia esperar pelos carros. 

— Hei, fique aí onde está! — gritou Jéferson atrás de mim. 
Tomei coragem e avancei para frente, muitos carros frearam 

ao meu lado, buzinaram e alguns motoristas até gritaram. Percebi 
que travei o trânsito dando susto em todo mundo, a avenida era 
grande e eu corria sem parar. De repente, um fusca vermelho 
avançou de lado para mim ao som do freio. Logo, interrompi a 
corrida dando um grito rápido e o carro passou na minha frente. 
Senti como se meu coração tivesse travado de tanto bater, conti-
nuei com os passos mais acelerados e não pude deixar de sentir 
vergonha. As pessoas em minha volta olharam para mim com 
uma expressão de raiva e imaginei que eu seria acusado por ter 
feito um grande escândalo. 

Entrei numa passagem entre dois prédios. Cheguei ao fundo 
e vi que não havia mais saída – o caminho estava bloqueado por 
um muro alto. Olhei ao redor e me deparei com os seguintes ob-
jetos: duas latas de lixo, cordas, um pedaço de tijolo quebrado e 
tubos de metal compridos com espessura fina. Descobri então, 
que a grande parte dos materiais é de construção, olhei para o 
alto e vi um homem com capacete de proteção, assim, logo que 
ele soube que eu estava o olhando, desapareceu de vista. 

Larguei a sacola de compras, corri para uma das latas de lixo 
e carreguei-a juntando com a outra, um ao lado do outro. Es-
condi-me atrás, afinal, se eu voltasse para a rua eles iriam me no-
tar. 

— Você viu aquilo? 
Congelei. Era a voz do Fernando, um dos integrantes do 

grupo do Jéferson.  
— Me perguntou se eu vi aquilo?! — gritou Jéferson, com 
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um ar de espanto. — É claro que vi, aquele moleque quase pro-
vocou um acidente! Vamos continuar procurando, quero dar lhe 
uma boa lição... Ah, o que é aquilo? 

— É só uma sacola. 
Meu coração disparou. A sacola... Onde esteve a minha sa-

cola de compras?! 
— Sei, idiota. Mas está cheia, se eu estiver certo... — o tom 

do Jéferson diminuiu. — Venham. 
Ouvi os passos, eles estavam me aproximando. Fechei os 

olhos: para quem eu deveria pedir ajuda? Ainda nem me recupe-
rei do pânico que deu na rua e eu estava tremendo de medo. A 
cada segundo o meu coração bateu como tambor, era algo que 
eu nunca senti na vida, uma sensação de que a morte estava ao 
meu lado. Os passos pararam. Abri os olhos. 

A cara do Jéferson me deu um susto, estava agachado diante 
de mim com um sorriso assustador. Dei um gemido, ele agarrou 
com força a minha camisa, se levantou e me jogou contra a pa-
rede.  

— Pare! — gritei, levantando as mãos na cabeça dolorida 
num lado, e no outro fazendo gestos para parar. — Por favor, le-
vem tudo o que for, mas não me batam...  

Riram. 
— E o nosso dinheiro do lanche? — perguntou Jéfferson. 
— A-aqui.... T-tome tudo... — respondi, tirando do bolso as 

notas de dois reais. 
Ele pegou o dinheiro da minha mão e deu para o Fernando. 

Depois, voltou para me encarar: 
— Vamos brincar. Fernando, use o seu celular para gravar 

um vídeo, vamos ponha-lo na Internet. 
— Ah, manda a ver! O que quer que ele faça? — disse rindo 

o Fernando. 
— Hum... Ele tirando as calças ou ele dançando, o que vocês 

preferem? 
O grupo se divertia com as piadas. Para mim, aquilo foi uma 

brincadeira de mau gosto: 
— Q-que graça isso tem...? E-eu tenho todo direito de ser re-
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espeitado! 
— Quem mexe conosco, paga muito caro. Você correu como 

uma menininha naquela hora! — disse Jéferson dando risadas ao 
mesmo tempo. 

Irritei-me e me livrei das mãos do Jéferson, reclamando: 
— Menininha? Claro que não! Você é que tava me perse-

guindo que nem uma menina — mexi o meu pescoço, levando a 
cabeça de um lado para o outro, como nas danças indianas — Sou 
algum ídolo que precisa ser perseguido por alguém? 

Jéferson foi o único que mudou a sua expressão. Portanto, 
os demais riram à vontade. Então não tive medo de continuar: 

— E sabem o que é? Brinquem com outras crianças, já sou 
grande demais para isso. Estou ocupado, licença! 

Tentei me afastar, mas fui empurrado para trás. 
— Está nos chamando de quê? — disse Jéferson. 
— In-fan-tis! É isso que eu falei — até essa hora já tomei 

confiança geral na situação. Levantei a mão e apontei para cada 
um deles. — Mesmo que vocês me batam, eu sairei daqui "vi-vo". 
Irei à delegacia anunciar que eu fui agredido por colegas do meu 
colégio e... 

Percebi que eles ficaram sérios, mas tentei me assegurar. 
— Eu... eu sei muito bem o nome de cada um de vocês! 
Eles trocaram olhares e acenaram uns aos outros, pare-

cendo saberem muito bem o que fazer. 
— Então neste caso... — disse Jéferson com frieza. Andou 

até os tubos de metal de construção e pegou um; os outros repe-
tiram a mesma ação. — Não deixaremos você sair daqui vivo. 

Naquele momento, era como se eu ouvisse as palavras da 
Morte. Uma mistura de angústia e desespero me provocava cala-
frios, eu estava prestes a me enlouquecer. 

Tentei fugir e fui agarrado. Logo, recebi pontapés e puxões 
de cabelo. Mas por um intervalo de tempo, um som de concreto 
quebrado interrompeu a agressão:  

— CROCK! 
Todos pararam. 
Eu estava decaído no chão e olhei para o que era: um tijolo 
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em pedaços. Mas de onde? Olhei para cima, e uma sequência de 
tijolos caía ao lado de nós, quase nos atingindo e provocando al-
tos ruídos de quebra. A chuva de tijolos durou dez segundos. 

Jéferson e seus amigos estavam mais confusos e desespera-
dos que eu. Apenas ficamos paralisados, presenciando o terror. 

— Olhe, estão ali! — gritou a voz de um homem. 
De longe, vi dois homens com uniforme de policial correndo 

até nós. No momento que eles vieram, os tijolos pararam de cair. 
Imaginei que os policiais vieram por causa do barulho. 

Jéferson e seus amigos perceberam e tentaram fugir, mas 
um policial apontou a sua arma: 

— Levante as mãos no alto, agora! 
Eu estava ainda deitado, observando a cena. Depois, olhei 

para cima, não tinha sombra de gente. Não era possível uma pes-
soa só jogar tantos tijolos de uma só vez. Ou será que havia mais 
pessoas? Era um mistério. 

Os policiais algemaram Jéferson e o seu grupo. Veio, em se-
guida, uma multidão de desconhecidos, inclusive uma repórter e 
um homem segurando uma câmera. Levantei-me devagar, me 
equilibrando. 

— Pelas câmeras de segurança, vimos você correr. E este 
grupo estava te perseguindo. É verdade? — perguntou a repórter, 
levando o microfone para eu falar. 

— Si... Sim — respondi, trêmulo. — Eles são meus colegas... 
Iam me matar... Agora a pouco... 

Eu não estava bem. Senti-me tonto, perturbado. Não podia 
acreditar que estava tudo acontecendo. Olhei para o Jéferson, 
que estava com cara de espanto. De repente me lançou um olhar 
sério. Este olhar me causou medo. Só sei que eu ainda estava vivo, 
e era isso que importava. 

Passaram-se horas, fui levado à delegacia para explicar o 
acontecimento. Sobre os tijolos, ninguém conseguiu explicar o 
motivo. E como o Jéferson e os seus quatro amigos eram meno-
res de dezoito anos, foram levados a uma prisão só para menores. 

À tarde, participei de uma consulta de psicóloga, recomen-
dado pelos policiais. Eu e minha mãe, uma morena e de olhos 
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castanhos, sentamo-nos um ao lado do outro, em frente da mesa 
com a psicóloga – uma mulher de cabelos lisos e castanhos, usava 
óculos e o rosto bem maquiado. 

— Eduardo, a sua notícia, com o seu nome, estará estam-
pada nos jornais amanhã. Está ciente disso? — perguntou ela 
com uma voz calma. 

Respondi que sim. Mesmo assim, não gostava da ideia. Pre-
ocupei-me sobre a escola amanhã, como seria a reação dos cole-
gas. Principalmente dos, entre vários, amigos do Jéferson. 

— Bem, preciso fazer uma série de perguntas. Esses dados 
serão importantes para a polícia e, também, ajudarão futura-
mente para a resolução de outros casos parecidos.  

Aceitei a entrevista, por mais aborrecido que seja. Queria 
voltar logo para casa. 

— Muito bem. Este é o seu primeiro caso de Bullying? Quero 
dizer, antigamente já havia outros colegas te atormentando pela 
escola? — disse ela, com um olhar sério, como se quisesse a 
fundo buscar uma resposta. 

— Já — respondi. 
Minha mãe, não convencida, falou para a psicóloga: 
— Meu filho já teve casos sim. Ele já mudou de colégio cinco 

vezes. Eu apenas queria o melhor para ele, mas percebi que não 
há colégio perfeito... Então o deixei no Avogadro, que fica longe 
de casa. 

— Então, para a segurança do seu filho, ele teve que andar 
de metrô diariamente para a escola. Acha isso correto? É real-
mente mais seguro? 

A expressão no rosto da minha mãe se mostrou nada agra-
dável, e disse: 

— Então, o que a senhora recomenda? Se tiver outra escola 
que a senhora possa sugerir, eu... 

— Acredito que não. Mas... isso vem à parte. Vamos para a 
próxima pergunta: Eduardo, o que você acha que está faltando 
nas escolas, para evitar esses tipos de acontecimentos? 

Olhei para o chão, pensei e respondi: 
— Não sei. Lá, tem gente que gosta de estudar, e tem gente 
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que gosta de bagunçar. E esses que bagunçam adoram bater e 
falar mal, mexendo na vida dos outros. Bem... Acho que as puni-
ções deviam ser mais severas. 

— E você acha que, com as punições, vão amenizar o pro-
blema? 

— Sim... ou não — fiquei confuso. — Eles são idiotas! Não 
sabem o que fazer, se tiver punição ficariam com medo! Muito 
medo! 

— Teve algum motivo especial de eles serem tão rudes com 
você? 

— Não tem. Eles acham divertido brincar com os outros. 
Ainda mais quando há um público. Mas isso é só porque eles são 
mais fortes que eu. Porque se eu fosse mais forte, seria ao con-
trário. 

A mulher ficou parada por um momento, olhando para mim. 
— Há algo muito errado quanto a isso, Eduardo. Preciso que 

descubra você mesmo qual a causa deste problema. Vá para a 
escola e viva naturalmente. 

Ela tirou da gaveta uma folha e uma caneta. E anotou no pa-
pel uma data. 

— Marcaremos a próxima consulta daqui a um mês para 
continuar a entrevista. E preciso que analise todos os fatos que 
acontecem no seu colégio. Por exemplo, como seus amigos agem, 
se eles te apoiam ou não. Ou então, o comportamento que os 
stalkers têm quando te atormentam. 

Minha mãe fez uma cara de não acreditar no que estava ou-
vindo. 

— Não vai nos ajudar a acabar com isso?! 
— Sinto muito, mas as informações que temos são pouco 

relevantes. 
— O que são stalkers? — perguntei. 
A psicóloga já se levantou para nos levar até a porta. 
— São agressores, perseguidores, que quebram a privaci-

dade dos outros. Muito perigosos. 
Senti um frio na barriga, pois Jéferson era um stalker. 
— O Bullying precisa ter um fim — lamentou ela —, são 
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muitos os jovens que não sobrevivem com isso. Deve haver al-
guma forma de acabá-la. 

Essas palavras ficaram na minha mente por muito tempo. 
Como também despertou o meu interesse em saber quem que 
me salvou. 

Todo o peso do dia resultou num sono profundo, uma noite 
intranquila. Tive terríveis pesadelos, e na manhã seguinte, me 
lembrei da cena do Jéferson me batendo. Foi uma memória que 
eu mais quis esquecer. 

Cheguei à cozinha, com o meu pai tomando café e lendo um 
jornal que acabara de chegar. 

— Bom dia, filho! Dormiu bem? — disse ele. 
— Hum... Acho que sim — fingi. 
Meu pai se chama Otávio, era um engenheiro mecânico que 

trabalhava numa indústria de automobilística, onde fica a poucos 
quilômetros de distância de casa. Ele geralmente pega um táxi 
particular para ir ao trabalho, mas eu sabia, poderia pegar a 
mesma estação de metrô que eu. 

Enquanto a minha mãe, era uma comerciante de cosméticos. 
Trabalhava no shopping da cidade e só saia de casa à tarde. 

Meu pai folheou o jornal e disse: 
— Veja, apareceu você no jornal. 
— Eu não quero ver — resmunguei, pegando uma fatia de 

pão. 
Então ele leu em voz alta: 
— “Taiwaneses fizeram uma campanha ontem, nas ruas da 

cidade, contra o Bullying escolar. Muitos usaram fantoches de ETs, 
segurando cartazes com mensagens criativas. No mesmo dia em 
que a vítima Eduardo Gomes, estudante do Colégio Avogadro, 
presenciou uma agressão física feita por colegas na rua de uma 
cidade brasileira”. 

— Esses tailandeses têm muita criatividade — riu a mãe. 
Fiquei interessado e vi a foto do jornal: eram pessoas usando 

fantasias de extraterrestres, com cartazes escritos “FORA, BUL-
LYING! VÁ PARA O ESPAÇO” em mandarim. 

— São taiwaneses, mãe. De Taiwan — corrigi. 
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Larguei o jornal e comi a fatia de pão, que parecia não haver 
mais gosto. Meu pai terminou o café, segurou a mala e deu um 
beijo na minha mãe. 

— Hoje o trabalho será pesado — disse meu pai —, tenho 
que chegar bem cedo para lá. 

Não perdi esta oportunidade e falei para ele: 
— De metrô seria mais rápido! 
— Não, eu paguei o táxi deste mês, seria desperdício não o 

usar. E é mais barato que o metrô. Tchau, filho! — em seguida, 
saiu correndo. 

Apenas hoje, queria estar ao lado meu pai, indo para a es-
cola usando o mesmo metrô. Talvez ele nunca deparasse o meu 
desejo. Depois de comer, voltei para o quarto, arrumei a minha 
mochila e encarei a triste realidade: ir para a escola. 

Caminhei em direção à estação de metrô, onde muitas pes-
soas se deslocavam. Algumas me viam como se me reconheces-
sem, então olhei para uma televisão situada na parede e vi a mi-
nha foto. Pois estava passando o jornal da manhã. 

“Droga...”, pensei. Andei rapidamente e entrei no metrô. Ao 
começar a movimentar, vi de longe três colegas do meu antigo 
colégio. Para minha infelicidade, eles já me intimidaram no pas-
sado. Então fiz questão de não olhar, talvez assim seja mais natu-
ral. Mas no fundo, eu estava preocupado. 

Sentei-me num assento isolado de passageiros. E fiquei pen-
sativo, lembrando-me de ontem, o que me fez sentir ainda mais 
desconfortável. Eu estava muito confuso, queria encontrar um 
caminho certo para que eu pudesse cobrir a situação. Talvez, al-
guém mesmo, agora ao meu lado, pudesse me consolar. Coisa 
que para mim nunca aconteceu. 

Depois de poucos minutos, cheguei à outra estação. Saí de 
lá e fiquei parado em frente do Colégio Avogadro – de dois pavi-
mentos, velho, parede de cor branca e azulejos azuis formando 
bordas nas janelas.  

Respirei fundo e me avancei... “Preciso enfrentar a reali-
dade”. Tive certeza que muitas coisas ainda iriam acontecer. 
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Capítulo 2 – Constelações 

O único problema em entrar numa escola é se deparar com 
olhares furiosos e sérios dos colegas, quando se passa pelo cor-
redor. É como se eu tivesse feito algo muito errado, ou então, 
quase um crime. Pois, por onde eu passava, os colegas cessaram 
as suas conversas paralelas para dar-me uma olhada. 

Eu sabia que tudo era por causa de ontem, e após ser divul-
gada a notícia pelos jornais e televisão, comecei a virar o centro 
das atenções. Ser notado era algo que eu sempre quis, eu era tí-
mido e tinha poucos amigos, que nem me davam valor. Por isso 
eu fazia brincadeiras na sala de aula para chamar atenção, e digo: 
apenas cinco por cento eram válidas e engraçadas; o resto dei-
xava a turma irritada com o que eu falava. 

Mesmo assim, ser famoso por causa ruim não era nada agra-
dável. “Conseguiu o que queria, não?”, pensei irritado. 

— Olhe, se não é aquele cara que saiu nos jornais? — per-
guntou uma menina para a sua amiga, as duas falando baixo para 
eu não ouvir. Mas eu ouvia. 

— Sim, eu ouvi dizer que ele entrou em briga com o Jéferson 
ou algo do tipo. Não sei como ele vem para a escola depois do 
que aconteceu — respondeu a amiga. 

— Eu soube também que ele quase causou um grave aci-
dente! Ele atravessou a avenida e... — a menina ergueu as mãos 
à cabeça, dramatizando. 

— Que horror! Já imaginou se ele se revoltar aqui dentro? 
Devia se internar! 

Ao ouvir isso, me irritei. Na maioria das vezes consigo ouvir 
as fofocas de longe, principalmente quando citam o meu nome. 
Virei-me para elas e gritei: 

— Vocês deviam cuidar das suas próprias vidas!!! 
A frase ecoou pelo corredor. Todos os colegas, inclusive uma 

faxineira, olharam boquiaberto para mim. 
Fiquei envergonhado e andei mais rápido até chegar à es-

cada. Ao meu lado, o diretor saiu da sua sala e me chamou: 
— Eduardo, faz um favor? 
Suspirei e entrei na sala dele. 
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— Hum... Você está bem? — disse, com um ar de preocupa-
ção. — Olha, sei que não é agradável comentar sobre o que acon-
teceu, mas eu... 

Neste momento, olhei para baixo. Não quis falar sobre o as-
sunto. 

—... penso que devo te avisar. Você pode ter sido vítima do 
Bullying, e que postou o nome do Colégio Avogadro nos jornais. 
Mas isso não muda o quadro de você continuar sendo um aluno 
desta instituição. 

— Elas falaram mal de mim, não posso ficar parado sem fa-
zer nada! Eu fui vítima... — eu disse. 

— Silêncio! — o diretor perdeu paciência. — Como eu disse, 
você ainda continua sendo um aluno deste colégio. Não pode 
desrespeitar as normas. Também não deve criar confusão lá fora. 

O sinal bateu. Logo, o diretor voltou a si, com rosto de preo-
cupação, e disse: 

— Hã... Vá para a sala. 
Descobri então, que ele estava mais preocupado com o 

nome do colégio exposto nos jornais, que tentar me consolar. 
Apenas uma ambição de querer não sujar o nome. Enquanto eu... 
era apenas uma simples causa. 

Entrei à minha sala, que ficava próximo à quadra de esportes. 
Não cumprimentei a ninguém, como de costume, e sentei-me na 
penúltima carteira. 

A Natália, a líder da turma, entrou na sala, cumprimentando 
todos os colegas. Depois de cumprimentar o rapaz da minha 
frente, pulou a minha vez e foi cumprimentar a moça de trás. 

Senti-me angustiado, pois eu gostava dela. Natália tinha ca-
belos castanhos, olhos azuis, bonita, uma personalidade animada 
e firme em tudo no que faz. Virei-me para trás e disse um oi. Ela 
respondeu um oi sem graça. Naquele momento eu só não queria 
mais viver. 

— Bom dia! — disse o professor de física para a classe, que 
conversava paralelamente. 

Os colegas não se importaram com a sua presença e conti-
nuaram a conversa. 
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— Há-ham! — tossiu o professor. — BOM DIA! 
— SILÊNCIO! — ordenou Natália, que se sentava na carteira 

de frente. 
Agora a sala aquietou-se. Era costume, a turma ouvia mais a 

líder que o professor presente. 
— Obrigado, Natália. Como sempre, muito gentil da sua 

parte — elogiou o professor. A Natália deu um sorriso inocente. 
O professor escreveu no quadro “13 de julho, sábado”.  
— Bem, como todo ano, a escola organiza um evento espe-

cial nas férias de inverno. Assim como uma forma de contribuir à 
formatura de vocês. E desta vez... a escola organizará um acam-
pamento. 

Todos gritaram de alegria. “Daqui a dois meses”, pensei. Pois 
estávamos na metade de maio. 

— Não é mais legal ir pelas férias de verão? — perguntou 
José, um garoto de cabelos ruivos, com franja que cobre uma 
parte do olho. 

O professor ficou pensativo, e disse: 
— Foi o diretor que decidiu, não sei... Talvez seja porque no 

fim de ano é mais movimentado, difícil encontrar vagas. 
— Que acampamento vai ser, professor? — perguntou Na-

tália, toda interessada. 
— Vai ser no Acampamento das Três Irmãs. 
— Ah... O novo! Ali tem um rio enorme, deve ser divertido! 
Anotei na minha agenda a data e o local. Nunca tinha parti-

cipado de um acampamento, muito menos uma viagem com a 
classe. 

O professor foi à sala dos professores, voltou segurando um 
mapa e pendurou-o no quadro. O mapa tinha um círculo preen-
chido todo de preto. E, dentro dele, havia vários pontos em 
branco. Alguns pontos se ligavam, formando figuras geométricas. 

— Constelações. Esse é o tema de hoje — explicou o profes-
sor —, em que iremos dar a continuidade às nossas aulas de As-
tronomia. Lembram que na aula passada, estudamos sobre Lei da 
Gravitação de Kepler. Alguém sabe me dizer as leis? 

Lúcia, a mais estudiosa da sala, ergueu a mão. Atrás dela, 
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dois colegas riram, chamando-a de “nerd”. Ao ouvir a ofensa, Lú-
cia abaixou a mão, triste. 

— Lúcia, pode falar — o professor apontou para trás —, Te-
nham mais educação, Roger e Lourenço! Vocês já não são mais 
crianças! 

Lúcia sentiu-se melhor e explicou a teoria: 
— Bem... Não lembro muito bem. Mas a primeira lei se re-

fere à Lei das Órbitas. Onde o Sol ocupa o foco, e os outros pla-
netas do sistema solar realizam uma órbita em forma de elipse. 

“A segunda lei é a Lei das Áreas: o vetor posição do centro 
de massa de um planeta até centro de massa do Sol terão áreas 
iguais e intervalos de tempo iguais. Não importando qual a sua 
posição na órbita.” 

“E a última lei, a Lei dos Períodos. Hum... este é difícil. O quo-
ciente... Ah, lembrei! O quociente do cubo do raio médio da ór-
bita, pelo quadrado do período em torno do Sol, é constante. 
Acho que é isso.” 

— Bravo! — o professor bateu palmas. — Muito bem, é im-
pressionante a sua memória. Para uma aluna de nono ano, está 
de parabéns! Vejo em você um futuro brilhante! 

De trás, pude ver a reação da Natália. Que lançou um olhar 
furioso para a Lúcia. Imagino que a Natália queria estar no lugar 
da Lúcia, recebendo elogios. 

O professor voltou ao mapa estrelar e falou para a turma: 
— Este trabalho irá valer trinta pontos. Quero que localizem 

pelo menos cinco constelações que dão para se observar à noite, 
nesta cidade. Irão se juntar em grupo de quatro, e trabalharão na 
casa dos colegas ou em lugares quaisquer. 

O professor apontou para o mapa. 
— Façam desenhos, citem os nomes das constelações e das 

estrelas. E na Internet, pesquisem o que representam cada uma 
delas. Entenderam? Ah... Não esqueçam, também, de anotarem 
o horário que vocês conferiram no céu. 

Nem precisando alguém para organizar, os grupos já foram 
formados rapidamente. Menos eu, que ainda não havia um grupo 
fixo, eu era sempre aquele que entrava de “sobra”. 
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— Eduardo, você não tem grupo? — perguntou-me o pro-
fessor. — Vejamos... 

— Ele pode entrar no meu grupo.  
Para a minha surpresa, foi a Natália que disse isso. Fiquei tão 

feliz que levantei a carteira imediatamente para levar ao grupo 
dela. Que também estava a Anastácia e Miguel. 

Anastácia tinha cabelos cacheados e volumosos. É bem tí-
mida, mas que sempre esteve ao lado da Natália. Enquanto Mi-
guel era brincalhão, loiro e acredito que é o único menino da sala 
que estudava mais. 

— Vamos fazer o trabalho hoje à noite, aqui na escola. Por-
que eu fiquei sabendo que vai cair um temporal amanhã ou de-
pois de amanhã — disse Natália. 

Ao ouvir isso, contestei: 
— Não posso. Venho de metrô, é difícil voltar para casa e 

depois voltar. Se não, preciso ficar aqui sem fazer nada até a noite! 
Natália ficou pensativa e teve uma ideia: 
— Já sei! Vamos ficar o resto do dia aqui, comer lá fora ou 

passear, deve ter alguma coisa para fazer... Todo mundo junto. Aí 
até escurecer, a gente vem para a escola, termina o trabalho e vai 
para casa. O.K.? 

Todos aceitaram. 
— Tenho que avisar meus pais, alguém tem celular? — per-

guntei. 
— Eu tenho — respondeu Miguel. 
Natália apertou os punhos e disse confiante: 
— Vamos tirar a maior nota da sala! Yeah! 
Alguém jogou bola de papel em mim. Virei para trás e não 

identifiquei de quem era. Peguei o papel e abri-o, escrito: “Jéfer-
son tem muitos amigos, você sabia?”. Eu soube que era uma 
mensagem de ameaça. E tinha certeza que muitos stalkers ainda 
estavam por aí. 

Realmente de tarde não teve muita coisa para fazer. Após as 
aulas, almoçamos num restaurante italiano e em seguida, fomos 
à praça perto da escola. Ficamos lá horas e horas conversando e 
tomando sorvete. Miguel mostrou, pelo seu tablet, alguns vídeos 
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sobre constelações. Depois, joguei com ele uma espécie de luta, 
em seu equipamento eletrônico. Perdi para ele, mas eu falei que 
“certamente eu ganharia se eu tivesse este jogo”. 

No final da tarde, aproveitei para ficar sozinho com a Natália, 
numa compra de lanches. Tentei conversar com ela, mas ela se 
mostrou cansada, não querendo conversar. Enquanto isso, Mi-
guel e Anastácia foram comprar materiais para o trabalho. Não 
sei como Miguel teve tanto dinheiro para comprar uma luneta! 

O céu escureceu um pouco e jantamos no mesmo restau-
rante italiano. Desta vez, a Anastácia chamou-me atenção, pois 
ela, com celular na mão e cabeça baixa, estava chorando. 

— O que foi, amiga? — perguntou Natália, que estava sen-
tada ao lado da Anastácia. Esta escondeu o celular debaixo da 
mesa. 

— Não é nada — fingiu a menina. 
— Deixe-me ver — Natália tirou o celular das mãos da amiga 

e conferiu as mensagens que estava lendo. — Ah, não! Não tem 
nada a ver! O seu cabelo está ótimo, não ligue para elas. Elas não 
sabem o que dizem. 

A menina ainda estava triste. Mesmo assim, a Natália conso-
lou-a: 

— Elas não têm nada para fazer na vida, por isso gostam de 
atrapalhar os outros. Você não pode cair na armadilha delas, 
pode? 

Anastácia abanou a cabeça. Neste momento, Gabriel, que 
estava navegando na Internet com o seu tablet, nos chamou: 

— Não acredito que fizeram isso... Pessoal, olhem! 
Ele nos mostrou pelo MyPeace – que era uma rede social – 

uma foto de nós quatro, sentados em um banco, de frente, com 
montagem gráfica: chifres vermelhos e caudas, ridicularizando-
nos. E uma mensagem “Os quatro diabinhos, assombrando o par-
que à tarde. Muita pena dos cidadãos...”. 

Anastácia caiu no choro outra vez. Desta vez, a Natália não 
falou nada, que também estava triste. Vi que abaixo da foto, havia 
vários comentários, tipo “hahaha, bela montagem” ou “olha o ca-
belo da menina, que ridículo”. 
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— Não tem nada para fazer, hein? — disse Gabriel. — Tam-
bém sei criar montagens, vamos ver quem é que fez isso... Ah, 
está como usuário anônimo! 

— É uma maldição — falei, melancólico —, eles não vão pa-
rar até conseguirem nos derrubar. 

Bati a mesa com força. Também senti mal com a foto, o ner-
vosismo fazia o meu corpo tremer. 

Gabriel se levantou e disse: 
— Não enquanto nós fizermos algo contra eles. 
— O que vai fazer? — perguntou a Natália. 
— Vou denunciar à polícia. Lá eles têm um sensor que loca-

lizam os usuários da Internet. Vi num filme sobre isso... 
— Não vai adiantar — reclamei. — Você encontra o culpado, 

mas e daí? Isso vai nos ajudar a parar com as brincadeiras? 
— Pelo menos estou tentando fazer alguma coisa! — gritou 

Gabriel, furioso. 
Natália se levantou e parou a briga: 
— Parem! Se brigarmos não vai levar em nada. Vamos para 

o colégio, o céu já escureceu. 
Olhei para o tablet, com a nossa foto de hoje, todos to-

mando sorvete alegremente. Enquanto isso, mais comentários 
ofensivos saíam da rede social. Nem fiz questão de lê-los. 

Chegamos ao portão da escola, era misterioso vê-la de noite, 
pois estava vazia. Natália pegou a sua bolsa e começou a vascu-
lhar, não encontrando o que queria. 

— Estranho... Estranho... — disse baixinha a Natália. 
— O que foi? — perguntei. 
— Juro que peguei a chave com o diretor. Ele confiou em 

mim e... — ela estava com olhos arregalados — parece que eu 
perdi a chave! 

— Brilhante! Hoje foi um dia muito bonito! — ironizou Ga-
briel, andando como se sentisse tonto. 

Para não estragar o dia, falei: 
— Deve ter deixado na escola. Venham, sei de um caminho 

que a gente possa entrar. 
Fomos atrás do colégio, onde tinha um muro mais ou menos 
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um metro e meio. Pulamos o muro e pisamos na grama da escola. 
Natália encontrou a chave, que estava no banheiro. “Ainda bem”, 
ela disse. 

Sentamo-nos sobre o pátio, que tinha um espaço grande 
com poucas mesas e cadeiras, e começamos fazer o nosso traba-
lho de física. Olhei para o céu: um monte de estrelas brilhantes e 
nítidas. Em minha casa era difícil observar aquela linda cena, prin-
cipalmente porque a rua era muito iluminada pelos postes de luz.  

Depois, olhei para a Natália, que se esforçava, pois não se 
distraía nem um pouco. Naquele momento, pude sentir a paz 
pela primeira vez. 

— Esta escola me dá arrepios... — gemeu Gabriel, segu-
rando a sua luneta —. Já ouviram falar do fantasma da Anita Paul-
ler? 

— Gabriel! — reclamou Natália. 
Interessei-me e quis saber mais. Pedi a ele contar, pois este 

era o primeiro ano em que estudei naquele colégio: 
— Que fantasma?... 
Gabriel fez um sorriso assustador e disse: 
— Já faz uma década que aconteceu... Uma menina da sexta 

série, que se chamava Anita, sempre foi triste neste colégio. Pois 
os colegas a maltratavam usando qualquer tipo de ofensa. Depois, 
ouvi dizer que ela não aguentou toda a pressão e se suicidou. Aí, 
dizem que o espírito dela voltou para a escola para assombrar os 
alunos que não se comportavam. 

Anastácia tremeu de medo e tampou os ouvidos. Como eu 
estava atrás dela, fiz questão de dar-lhe um susto: um pequeno 
empurrão. Ela deu um grito, logo, eu e o Gabriel caímos na gar-
galhada. 

— Parem, vocês dois! — disse Natália. — Se chamarem aten-
ção, estaremos ferrados. 

Miguel parou de rir e ficou chateado: 
— Mas o trabalho é muito sem graça! Vejam, ali em cima as 

estrelas são todos iguais. E são centenas! Como vamos achar as 
constelações desse jeito?  

— Talvez largando essa luneta e olhasse melhor para o céu 
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— respondeu Natália. 
Anastácia foi até sua mochila e tirou de lá um par de óculos. 

Em seguida, levou até o Gabriel e disse: 
— Use isto. Para ver melhor. 
Gabriel achou graça, logo, colocou os óculos e olhou para 

cima, e rapidamente ficou boquiaberto: 
— Fantástico! Agora está bem nítido... Hei, eu encontrei o 

Cruzeiro do Sul! — ele apontou o dedo para o alto. 
Natália sorriu, foi ao lado do Gabriel e perguntou onde es-

tava a constelação. Ele fez gestos no ar, fazendo-a entender a li-
gação entre os pontos brilhantes. Anastácia pegou um papel e 
anotou sobre isso. Enquanto eu, usei o tablet do Gabriel e pes-
quisei a fundo. 

O trabalho começou a ficar interessante. Descobri que, 
como existem oitenta e oito constelações reconhecidas pelo 
mundo inteiro, o céu que nós vemos possui vários. Mas o difícil 
era identificá-los. Também vi na Internet, que antigamente as 
pessoas usavam as constelações para saber o período certo da 
colheita e se orientarem nas navegações. 

— Órion! — exclamei. — Representa um caçador ou um 
guerreiro gigante, que estão acompanhados os seus cães de caça: 
Cão Maior e Cão Menor. 

— Bem fácil dar nome aos cães, né? Neste caso o meu ca-
chorro seria “Cão Anão” — brincou Gabriel, referindo ao seu chi-
huahua. 

Durante o trabalho, encontramos quatro constelações fáceis 
de achar. Até eu descobrir algo muito interessante, o que me fez 
chamar a turma: 

— Caramba... Eu não sabia disso! Pessoal, venham dar uma 
olhada! 

Todos ficaram ao meu lado para ver o que eu ia mostrar na 
prancheta eletrônica. Que nela, havia a bandeira do Brasil (para 
quem não conhece, a bandeira possui dentro um losango em 
amarelo e um círculo preenchido em azul escrito “Ordem e Pro-
gresso”). E o que era interessante eram as “estrelas” dentro do 
círculo azul, que me chamavam muita atenção: 
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— Vejam — apontei para uma das estrelas da bandeira —, 
cada estrela representa um estado, certo? Mas se ligarmos este... 
este... e este, aqui aparece o Cruzeiro do Sul. Tudo isso seria o 
Escorpião; estes dois pontos a Hidra; aqui, pelo tamanho deve ser 
o Triângulo Austral e esse conjunto, o Cão Maior.  

— Brilhante! — exclamou Natália. — Duvido que alguém da 
sala consiga apresentar isso no trabalho. Eduardo, adorei o que 
você fez! Adorei mesmo! 

Fiquei feliz com o primeiro elogio da garota. Naquele mo-
mento pude esquecer, por completo, o Bullying, as ofensas, os 
stalkers e, inclusive, o Jéferson. Tudo parecia tão bem, o que fez 
meu coração encher de felicidade e paz. Naquele ambiente calmo 
e céu estrelado, o que contribuiu ao nosso sucesso do trabalho. 

Natália decorou a capa com tinta e adesivos que brilhavam 
no escuro, assim, finalizamos o trabalho muito contentes. Peguei 
os pinceis e fui para o banheiro, que ficava um pouco longe do 
pátio. 

Chegando lá, vi de longe uma claridade, onde ficava a secre-
taria. Congelei, pois a luz estava ligada! Aproximei-me e vi um ho-
mem vasculhando documentos, o que parecia estar procurando 
por alguma coisa. O homem aparentava uns trinta anos, cabelos 
pretos e pela sua expressão, estava muito nervoso.  

“Ladrão!”, pensei. Voltei para os meus amigos e chamei-os 
para cá. Ficamos escondidos atrás de uma parede e espiamos 
pelo lado de fora da secretaria. 

— Você deve estar brincando! — exclamou Gabriel. — O que 
faremos? 

Natália ficou pensativa e disse: 
— Se chamarmos a polícia, eles iriam nos perguntar o mo-

tivo de estarmos aqui sozinhos à noite no colégio. 
— A gente fala que ficamos aqui fazendo trabalho, com a 

permissão do diretor. Temos provas! 
Naquele momento, o ladrão parecia ter encontrado o que 

queria, era um documento com dados de um aluno que não pu-
demos identificar. Ficamos em dúvida sobre o que poderia ser. 

— O que acham que o ladrão poderia estar procurando? — 
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perguntei. 
Miguel, com um cara de medo, respondeu: 
— Não sei... Só quero dar um fora daqui. Para mim, ele é 

perigoso! 
— Antes disso, tire uma foto com o seu celular — foi uma 

ideia que eu propus. 
Todos concordaram e Miguel tirou do bolso o seu celular, 

trêmulo. Era um celular sensível ao toque, retangular e com câ-
mera fotográfica. Miguel tocou nas telas alguns ícones e logo, 
apareceu a imagem projetada da secretaria.  

A cada segundo que passava, o medo aumentava. No mo-
mento que ia apertar o botão de tirar foto, o celular tremeu e 
tocou um som alto, o que fez ecoar pelo corredor: 

— Trriiiiiiiiiiiimmmmmm! 
Foi um susto para mim e para os meus amigos; inclusive para 

o ladrão, que virou o rosto à nossa direção.  
— Não deveriam ter me ligado agora! — reclamou Gabriel. 
Pânico. O ladrão percebeu a nossa presença e abriu a porta 

da secretaria, causando um grande ruído. Quando notamos isso, 
fugimos o mais rápido possível na escuridão dos corredores. Lem-
bro que a minha consciência estava vazia e o único pensamento 
que eu tive era me salvar. Não sei quando, mas me afastei dos 
meus amigos e corremos em direções diferentes. 

Entrei no ginásio de esporte. Os passos ecoaram na escuri-
dão, escondi-me atrás de um pequeno muro e fiquei parado por 
alguns minutos. Depois que recuperei o meu fôlego, pensei que 
eu precisava sair da escola e pedir ajuda. 

— Aaaahhhhh!!! 
Um grito agudo. Só podia ser da Natália! Arrepiei-me e saí 

do ginásio, chegando ao pátio. Não encontrei ninguém, estava 
quieto e, no chão, estavam espalhados os nossos materiais de 
trabalho e os potes de tinta derramados. 

— Onde... Onde eles estão? — perguntei a mim mesmo, 
com fôlego. 

Atrás de mim, alguém me segurou com força, levei um susto 
e gritei. Era o ladrão, que era mais forte que eu imaginava. Não 
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conseguia me livrar das mãos dele. 
— Socorro! — gritei. 
Sem pensar direito, mordi o braço do ladrão com toda força. 

Ele me soltou, dando um gemido de dor, e em seguida, saí cor-
rendo em direção ao muro do colégio. Chegando lá, subi com 
uma rapidez que eu nunca tive e lá estava eu, nas ruas movimen-
tadas da noite. As pessoas passeavam pela calçada e pedi para 
uma mulher: 

— Uf... Por... Por favor! Me ajude! 
Ela me olhou um pouco e continuou andando com pressa. 

Depois, passou um homem com um cara muito ocupado e pedi: 
— Hei... Me ouça! Lá na escola tem um ladrão, meus amigos 

estão lá e... 
— Licença, menino — disse o homem com certa arrogância. 
Ninguém me escutava. As pessoas andavam normais como 

se não me notassem, mas persisti: 
— Por favor... Senhora, pode me ajudar... Tem um ladrão na 

escola... Me ajudem... Alguém... 
Era inútil, talvez pensassem que eu fosse um menino comum 

com as suas travessuras. Mas eu precisava realmente de ajuda! 
Fiquei desesperado e agarrei um senhor de idade. 

— Por favor, me ouça! Um ladrão entrou na escola e meus 
amigos estão em perigo. O senhor precisa me ajudar! 

Outro homem, agressivo, me empurrou para trás e gritou: 
— Tenha educação com os mais velhos, garoto! 
Chamou atenção dos pedestres por um minuto e, logo após, 

voltaram às suas atividades. Por que ninguém me entendia? Os 
adultos são tão... Incompreensíveis. 

Chegou ao momento em que eu não sabia mais o que fazer, 
voltei para o muro por onde pulei. Como o muro era amarelo 
claro, podia perceber as pegadas marcadas. 

“Talvez o ladrão tenha saído”. Esperei por dez minutos para 
ouvir algum barulho dentro, se o ladrão tinha saído de verdade. 
Decidido, pulei o muro e entrei na escola, chegando ao pátio. Lá, 
pude encontrar os meus amigos reunidos. Senti-me melhor e per-
guntei: 
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— Vocês estão bem? Parece que o ladrão saiu, estamos se-
guros então... 

— Onde você estava? — as palavras da Natália foram frias e 
diretas. 

Fiquei parado e tentei me acalmar. 
— Eu... tava lá fora... — eu ia dizer “buscando ajuda”, mas 

como não tinha conseguido, nem atrevi a dizer. 
— Ele levou o nosso trabalho de física — disse Gabriel, de 

cabeça baixa —, com os nossos nomes. 
— O que? O de constelações? Não... Não é possível... 
— É SIM! — gritou Natália, dando uma tensão. Ela me olhou 

com seus olhos vermelhos, de tanto choro. — Nós três aqui, es-
condidos no colégio, enquanto isso você... fugiu daqui sem pedir 
ajuda! 

— Mas é claro que pedi! 
— Onde?! Não estou vendo ninguém! 
Natália segurou a cabeça por um momento e voltou a me 

atacar: 
— Pensei que eu podia te confiar quando o professor disse 

“trabalho em grupo”. Mas não! Você nos abandonou, podíamos 
ter morrido! Ah... E foi por sua causa que aquela foto está no 
MyPeace, por sua causa nós tivemos que ficar à tarde lá naquela 
praça! 

— Isso não é justo! Eu pedi ajuda, mas ninguém quis me 
acreditar! — confessei. 

— Ligou para a polícia? — perguntou Gabriel, de braços cru-
zados. 

Naquele momento, senti-me o cara mais burro do planeta. 
Eu não tinha pensado nisso, então fiquei paralisado por um mo-
mento. Eu não tinha celular, mas poderia ter procurado um tele-
fone público. 

As mãos da Natália tremeram e ela disse a frase que eu ja-
mais quis ouvir: 

— Saia do nosso grupo. 
Ao ouvir isso, foi como levar uma facada ao peito. Senti-me 

tonto. Não pude segurar as lágrimas, que escorreram sobre a 
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minha face. 
— E quer saber mais por que você sofre Bullying? — conti-

nuou a Natália, com um tom ameaçador. 
Arregalei os olhos, com muito medo. 
— Porque ninguém gosta de você. Que só pensa em você 

mesmo e que nunca se importou com o outro — Natália fez ges-
tos com as mãos, representando uma bola. — Você e o seu 
“mundo” vazio! É por isso que não tem amigos e nunca vai ter! 
As pessoas preferem te usar como brinquedo, não percebeu?! 

Não aguentei. Uma corrente de vento soprava contra mim e 
me afastei dos colegas, correndo com os olhos lacrimejando, na 
minha visão estava tudo borrado. “Odeio todos vocês”, pensei. As 
árvores balançavam, muitas folhas flutuaram pelo ar e ouvi o pri-
meiro trovão. O som do vento era assustador. 

— Vamos para casa, vai chover! — ouvi de longe a voz do 
Gabriel. 

Entrei no banheiro masculino e me tranquei dentro dele. De-
pois, fiquei encolhido num canto e chorei cada vez mais. Caí no 
pior dos desesperos, a minha cabeça doía e comecei a relembrar 
os piores momentos da vida: os colegas rindo de mim, me pe-
dindo lanche à força; eu, sozinho na sala durante o recreio; o Jé-
ferson me batendo; a psicóloga falando sobre stalkers; a foto e os 
comentários da rede social; os olhares dos adultos na calçada e a 
Natália com ódio de mim.  

Todas essas cenas apareceram como uma sequência de 
filme. Meu coração batia rápido e minha respiração ofegante. Era 
tudo muito escuro, inclusive a minha mente, prestes a enlouque-
cer. A frequência de trovoadas aumentou, e ouvi o som das gotas 
de chuva que pingavam sobre o telhado. 

Era pressão demais para mim, tudo em pouco tempo. Na-
quele momento eu desisti de viver, não queria confiar a ninguém, 
todos eram cruéis. Senti uma grande injustiça neste mundo, e 
percebi que eu não fazia parte dela. 

— Alguém me ajude... — gemi. 
Juro que pensei em coisas piores, era como se eu fosse ata-

cado por uma cobra venenosa, na qual eu não conseguia me livrar. 
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A noite foi terrível: chuva, trovoada e a minha mente mergulhada 
na escuridão, sem luz e sem ninguém. Preso às dores insuportá-
veis. 
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Capítulo 3 – Novo colega 

“Acalme o seu coração, Eduardo”. Foi uma voz que surgiu na 
minha mente, que estava desgastada de tanto sofrer. Ouvi um 
toc, toc da porta do banheiro e a voz de um homem: 

— Tem alguém aí dentro? 
— Deve estar só trancado... Use a chave para abrir — desta 

vez foi a voz de uma senhora. 
— Não há como, está trancada por dentro. 
Neste momento, abri os meus olhos. Eu estava sentado no 

chão do banheiro masculino, enquanto os raios de sol penetra-
vam pela janela. Eu havia dormido na escola. 

Toc, toc, toc – a batida foi mais forte. 
— Não tem ninguém mesmo? 
Levantei-me, com o corpo todo dolorido e me olhei no es-

pelho: meu rosto estava pálido, meus olhos avermelhados e o 
meu cabelo todo bagunçado. Destranquei a porta e abri. Estavam 
na minha frente dois funcionários do colégio: o porteiro e a faxi-
neira. 

— Oh... Está passando bem? — perguntou-me o porteiro. 
“Adultos”, pensei. Fui rude e usei um palavreado de mau 

respeito: 
— Saia da minha frente. 
O homem ficou bravo e segurou com força a gola da minha 

camisa: 
— Olha a educação, moleque! 
Dei um olhar frio a ele, que, após sentir um pouco de medo, 

me soltou devagar. Fui afastando-me deles e a faxineira reclamou: 
— Esses pais de hoje em dia não têm tempo para cuidar dos 

seus filhos. Por isso ficam assim. 
O sol foi encoberto pelas nuvens e caíram novamente gotas 

de chuva. Quando cheguei ao pátio, com as gotas pingando sobre 
mim, vi a minha mochila molhada e isolada sobre a mesa. Havia 
manchas de tinta sobre ela, provavelmente ontem os três colegas 
haviam feito isso. 

Peguei a mochila e levei-o para a sala, que só tinha eu, pois 
estava cedo ainda. Lá, fiquei esperando os colegas chegarem. 
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“Aguente mais um pouco, aí você irá sair daqui e nunca mais vol-
tar”, pensei. Tentei dormir na carteira com os braços cruzados e 
a cabeça apoiada. Depois de alguns minutos, pelo som, pude sen-
tir que a chuva aumentava e as conversas também, sinal que os 
colegas haviam chegado. 

Olhei para a sala e percebi que nenhum dos três colegas de 
ontem haviam vindo. Melhor. Talvez seja por causa do trabalho, 
que era muito importante para eles, mas que foi levado por um 
ladrão misterioso. Ao pensar nisso, Natália, com seu cabelo amar-
rado e muita maquiagem, entrou na sala e fechou a porta. Desta 
vez não cumprimentou a ninguém, parecia sentir mal. Quando a 
vi, peguei o meu material e quis sair da sala, pois eu achava que 
eu poderia aguentar, mas não. 

— Olha se não é o Duduzinho? 
Congelei, era a foz da Natália. Usando o mesmo tom de on-

tem e chamando atenção da turma. 
— Não fiquem perto dele, se não, sentirão um “diabinho” 

entre vocês. O que? Vão cair mais tijolos do céu? 
A sala toda riu e fui dominado pela fúria. Com força, chutei 

uma carteira vazia para longe, o que causou um enorme espanto 
a todos. Em seguida, apontei o dedo para os meus colegas ao re-
dor e os ameacei, com uma áurea assassina: 

— Não tenho forças agora... Mas quando eu crescer... No 
futuro... Irei me vingar de todos vocês!! 

Neste momento, do céu afora, apareceu um trovão gigan-
tesco, com um som muito forte, o que fez as janelas tremerem e 
as luzes apagarem. Deu-me um grande susto, inclusive os colegas, 
que alguns gritaram. 

Depois, a porta da sala abriu, fazendo um ruído estranho. E 
entrou, por ela, um vulto. Em seguida, as luzes voltaram a brilhar 
e pude ver quem era: um garoto da mesma idade que eu, cabelos 
escuros, olhos castanhos e uma aparência solene. Em suas costas 
carregava uma mochila verde, que parecia leve. Ele andou até o 
meio da sala frente ao quadro, com passos firmes, virou-se para 
nós e nos cumprimentou com maior naturalidade: 

— Olá, meu nome é Alkes. 
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Tudo aconteceu em menos de um minuto. A turma ficou pa-
ralisada, vendo o estranho garoto. 

— O que aconteceu aqui? — perguntou o diretor, que veio 
logo em seguida. Atrás dele, entrou também a professora Kátia, 
de história. 

Por um momento, eu tinha esquecido completamente do 
que eu estava fazendo. 

— Obrigado, diretor, por me acompanhar. Acho que irei gos-
tar muito daqui — disse Alkes, olhando para a sala.  

O diretor nos mandou a sentar, com o qual fui o último, após 
perceber que estava tudo em ordem. Depois, nos disse: 

— Bem, classe, a partir de agora este menino será um colega 
de vocês. Ele é um estrangeiro de... 

— Sydney — completou Alkes. 
— Claro, Sydney, capital de Austrália! 
— Desculpe-me, diretor, é Camberra a capital de Austrália 

— corrigiu a professora. 
— Hã... Certo, seja como for, de Austrália.  
Muitos colegas riram. 
— Como eu estava falando, o nosso amigo Alkes veio de 

longe. Vocês devem se comportar muito bem. Não vão querer 
que ele volte depois para casa, ou para o seu país, e falar mal da-
qui, querem? 

Os colegas abanaram a cabeça, respondendo um não. 
— Muito bem — virou-se para o estrangeiro —. Sinta-se à 

vontade, Alkes. Qualquer dúvida é só chamar a professora ou a 
mim. 

“Que nome esquisito para uma pessoa... Alkes” ouvi de al-
guns cochichos. O diretor deixou a sala e a professora começou a 
dar aula de história, falando sobre a China Antiga. Alkes sentou-
se numa carteira do meio da sala e colocou a sua mochila verde 
ao lado com muito cuidado. Em seguida, pegou de lá o seu ca-
derno e estojo. 

Parecia que tudo havia voltado ao normal, mas a minha 
ameaça de antes havia dado efeito: pois durante a aula, algumas 
pessoas viraram para trás para dar-me uma olhada. 
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É claro que eu não conseguia prestar atenção da professora 
Kátia. Parecia que algo havia tampado os meus ouvidos e aumen-
tado o “volume” da minha mente. Por alguns momentos, balan-
cei as minhas pernas e movi os dedos, inquieto. Era estranho, mas 
o susto e a presença de um estrangeiro haviam tirado a minha 
fúria. Logo que pensei, acho que eu poderia ter perdido o con-
trole ou feito algo constrangedor. 

Vi o Lourenço jogar bola de papel em Alkes, que apenas deu 
um sorriso de volta, depois, recolheu o papel do chão e guardou-
o no estojo. Achei esse ato estranho, normalmente qualquer um 
jogaria de volta e faria uma cara feia. 

— Por isso, influenciou muito na cultura oriental um homem 
chamado Confúcio — disse a professora. — Alguém daqui sabe 
quem é ele? 

Alkes ergueu a mão. 
— Pode falar. 
O menino se levantou, fez uma referência, curvando uma 

vez para a professora e disse: 
— O Confúcio foi um filósofo que influenciou muito a edu-

cação oriental. Foi um mestre que ensinou aos seus seguidores a 
arte de viver, sobre a importância da ética e moral para a forma-
ção de uma sociedade. Ele pregava muito o respeito um ao outro, 
com a família, amigos, enfim, toda a sociedade. 

A professora sorriu, gostando muito da resposta. 
— E o importante, o grande respeito com os pais e com os 

irmãos. Que para nós parece ser algo simples, mas é o princípio 
da benevolência e da construção da paz. Os seus discípulos escre-
veram relataram os seus ensinamentos em escrito, lamentável 
que o mundo ainda o estuda muito pouco. Pois há muito que 
aproveitar.  

O novo colega agradeceu e se sentou. Aquilo foi, para mim, 
algo diferente. Não era como a Lúcia explicando física, o modo 
que ele explicava demonstrava naturalidade. Principalmente a re-
ferência, o que surpreendeu até a professora. 

— Concordo, Alkes — disse a professora —. O nosso mundo 
falta muita ética e moral... Por isso existe muita desordem. 
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— “O homem nobre atribui a culpa a si próprio; o homem 
comum, aos outros”, esta é uma das frases dele — complemen-
tou Alkes, dando um sorriso. 

Pensei por um momento, mas eu não fazia a mínima ideia 
do que significava. Sem respostas, o sinal de intervalo bateu. Mui-
tos colegas foram se juntar ao redor de Alkes, fazendo perguntas 
como “Você já mexeu num canguru?”; “Quantos dias levou para 
vir de avião?”; “O que achou mais legal daqui?”, etc. E o estran-
geiro respondia todas as perguntas de forma divertida, deixando 
risos e um clima confortável para a turma. 

Eu vi aquilo e me senti confuso, eu estava no meu lugar, so-
zinho, enquanto ninguém me olhava. Cada um falava uma coisa, 
e eu queria estar aí, no meio deles, conversando e rindo ao 
mesmo tempo. Senti-me mal, quando vi a Natália se sentar ao 
lado de Alkes para conversar, me levantei e saí da sala. 

“Por quê?... Quando eu cheguei nesta escola pela primeira 
vez, não foi assim. Por que eu não posso ser como eles: legais, 
felizes e com amigos o tempo todo?”, pensei, infeliz. As lembran-
ças ainda me incomodavam, resolvi sair desta escola para sempre. 
Mas quando vi o diretor e um policial conversando, lembrei-me 
do ladrão de ontem. Eu ainda não tinha descoberto o que ele ti-
nha roubado, além do trabalho de física. 

Como ao meu lado tinha geladeira expositora de bebidas, 
comprei um copo de suco de laranja e bebi bem próximo deles. 
O policial era um homem que aparentava ter trinta e poucos anos, 
cabelos raspados e vestia o seu uniforme de policial marrom. Eu 
escutei a conversa e era mais ou menos assim: 

— Tem certeza que não o encontrou? — perguntou o poli-
cial. 

— Não... Isso é estranho. Ele não está junto com as fichas 
dos alunos. Mas caso eu encontre, poderei te comunicar — res-
pondeu o diretor. 

— Está certo, faça isso. 
— Aconteceu alguma coisa com ele? 
— Não, não aconteceu nada. É que... Para uma investigação 

só. Uma suspeita, mas nada demais. Bom, mais uma pergunta... 
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— Pergunte o que quiser. 
— O Jéferson... anda com amigos estranhos na escola ou na 

rua? 
— É difícil responder. Praticamente não o vejo, e como o se-

nhor sabe, preciso ficar atento com todos os alunos. 
— Entendo. Bem, por hoje é só. 
— Ah, só por curiosidade. Quando eles sairão da cadeia? — 

o diretor perguntou devagar, analisando se era seguro comentar 
sobre o assunto. 

— Daqui a dois meses... Não há data exata — respondeu o 
policial tranquilo. 

O meu coração disparou. Não conseguia acreditar no que 
estava ouvindo, Jéferson iria voltar em breve! 

— Mas se eles forem liberados, você... quer que eles conti-
nuem aqui estudando? — perguntou o policial. 

— Claro! Acredito no trabalho de vocês — o diretor respon-
deu de um jeito animador —, creio que depois de algum tempo, 
eles não irão cometer o mesmo erro. Não há motivo expulsá-los. 

Deixei o meu copo de suco cair, derramando o líquido no 
chão e molhando um pouco o meu tênis. Algumas pessoas ao 
meu lado riram. Com isso, interrompeu-se a conversa, o policial 
olhou-me, agradeceu ao diretor e foi embora. 

— Pegue um pano da cozinha para limpar, se não alguém 
pode escorregar — disse-me o diretor e foi para a sua sala. 

Fiquei parado por algum tempo olhando para o suco derra-
mado e pensando na conversa. De repente, apareceu uma me-
nina limpando o suco com um lenço. Era a Natália! 

— Natália, o que... — disse eu, surpreso. 
Ela, ajoelhada, olhou-me e resmungou: 
— Me ajude, né! 
Corri para a cozinha, pedi um pano emprestado e voltei para 

limpar o chão. Ajoelhado em frente dela, ela me disse: 
— Olha, Eduardo, eu... Me desculpe pelo o que te fiz ontem. 

Acho que perdi o controle, fui um pouco cruel. 
— Um pouco — resmunguei, não olhando para ela. 
— Certo... fui exagerada. Tá, eu sei onde errei. E sei que... se 
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eu não te desculpar logo, vou ficar com este peso de consciência 
pelo resto da vida. 

Eu não queria perdoá-la, mas ela insistiu: 
— E também... O diretor nos disse para nos comportar. Por-

que Alkes está aqui! Não podemos mais brigar... 
Eu vi no rosto dela um sorriso diferente, de uma garota so-

nhadora que conheceu seu primeiro amor. Eu sabia, ela gostou 
de Alkes. O que me irritou ainda mais: 

— Não gosto dele. Ele entrou na sala e já se acha o dono do 
espaço! 

Natália, não conformada, disse: 
— Claro que não! Ele é legal! Conversei com ele, pelo menos 

ele mostra mais respeito que você. 
— E se eu fosse um aluno novo, iria me comportar do jeito 

que comportou ele? 
— Mas... 
A menina parou a sua frase no “mas”, depois, fechou a cara 

e foi embora, largando o seu lenço.  
O sinal bateu. Eu sabia que o diretor não me deixaria sair 

naquele momento da escola, logo, eu precisava aguentar mais 
um pouco. E mais valentões, pois era a Educação Física.  

“Tudo vai ficar bem a partir de agora, Eduardo”, surgiu outra 
vez a voz misteriosa na minha mente. Depois, vi Alkes de longe 
me dando um sorriso. Como fosse ele mesmo a pessoa quem me 
passou as mensagens telepáticas. 
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Capítulo 4 – Jogando bola em câmera lenta 

O professor de Educação Física faltou à aula, pois a sua tia 
ficou doente e ele precisou cuidá-la o dia inteiro. Então, a coor-
denadora do colégio nos levou até a quadra de esportes, um local 
todo fechado, e nos deu duas bolas de vôlei para jogar. Mas que 
ninguém ia ficar nos cuidando, segundo a sua teoria “vocês já são 
grandes o bastante”. 

O pior de tudo foi ter que compartilhar a mesma quadra com 
a outra turma. As meninas preferiram não jogar naquela vez, até 
porque os meninos eram mais fortes. E sem um adulto por perto, 
seria muito perigoso. 

— Vamos escolher os times agora — ordenou o mais alto da 
sala, ele era campeão de vários esportes, portanto, gostava de 
maltratar colegas —, aqueles que eu escolher, entrarão no meu 
time, enquanto o resto, vai para o outro. 

Ele escolheu, então, os mais fortes para o seu lado. Eu, ob-
viamente, não fui escolhido. 

— Cara, não é justo! — reclamou Gabriel —. Não está em 
equilíbrio, alguns de vocês deviam vir para o nosso lado. 

— Olha quem fala! Falei que eu escolho o time. Quem é você, 
fraco, para decidir as coisas por aqui? 

— Me mando bem em todas as matérias, eu sou o mais in-
teligente! 

Os dois iam entrar na briga entre punhos, quando Alkes in-
terrompeu-os no meio deles: 

— Calma! Vamos apenas jogar, se não, vamos acabar em 
confusão e ninguém sai daqui com benefício. 

Todos se acalmaram. Eu quis sair do jogo, mas a minha cons-
ciência diz que, se eu não jogar, eles iriam me bater depois. Ou 
seja, serei espancado do mesmo jeito, com ou sem a bola. 

Cada jogador ficou em sua posição, na quadra dividida por 
uma rede numa altura que tocava as pontas dos meus dedos se 
eu esticasse o meu corpo para cima. O aluno novo estava em 
nosso time, firme em posição normal de receber a bola. Eu sabia 
que era inútil, pois contra o time adversário, que era forte, per-
deríamos facilmente. 
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O jogo começou. Recebemos a bola, com Alkes conseguindo 
dar um toque, levando-a para o time adversário. Mas, com blo-
queio do garoto mais alto, perdemos facilmente por causa da ra-
pidez, ou seja, a bola tocou no chão do nosso lado. 

Como eu pensava, era impossível. 
— Tenham fé — gritou Alkes para o nosso time —, nós va-

mos conseguir sim, se jogarmos em equipe. 
Novamente, o time adversário sacou a bola para o lado de 

cá. Alkes recebeu, jogando a bola para o alto. 
— Vai, Eduardo! 
— O que?! — falei, surpreso. 
A bola, por ação da gravidade, chegou a uma determinada 

altura, perdeu a força e caiu. Com força de impulsão, levei-a para 
o time adversário, caindo no chão. 

Ganhamos o nosso primeiro ponto! Não podia acreditar, ri-
mos e gritamos de alegria. Ao perceber isso, o garoto mais alto 
reclamou ao seu companheiro: 

— Por que não tocou a bola?! Era fraquinho! 
Senti que ele estava egoísta demais, mas nem por isso nos 

desanimou. Arthur, do nosso time, sacou a bola para o time ad-
versário, que a recebeu com um toque e jogou-a para o nosso 
lado. Desta vez, foi o Arthur mesmo que tocou, levando para mim, 
e depois de mim, para Alkes, que fez um ataque brilhante para a 
quadra adversária. Levamos outro ponto. 

Não houve plateia alguma em nosso jogo, mas nos diverti-
mos para valer. Alkes foi o que mais jogou, com seus movimentos 
rápidos e decisivos. 

— Prestem atenção quando a bola chegar em suas direções 
— aconselhou-nos ele. — Levantem o quanto alto a bola para o 
outro dar o toque mais forte. 

No final, ganhamos com uma diferença de dois pontos. A mi-
nha sensação era a mesma em estar fazendo o trabalho sobre 
Constelações, com o grupo da Natália. A mesma felicidade. 

— Com o trabalho em grupo, nos sentimos mais felizes. Co-
operação é a força que resulta nisso — disse-nos Alkes. 

De repente, uma bola rápida atingiu a cabeça de Arthur, que, 
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logo, caiu no chão.  
— Aiii!... — gritou ele de dor, nos assustamos e corri para 

socorrê-lo. Sentei-me ao lado e vi que ele segurava a sua cabeça, 
gemendo. “Que horrível”, pensei.  

No momento em que eu me virei para encontrar o culpado, 
algo estranho aconteceu: tudo ficou quieto, o garoto mais alto, 
atrás da rede, estava com o corpo alongado e as mãos no alto. A 
bola estava parada no ar, em frente da palma da sua mão; em 
seguida, a mão tocou a bola, que deformou por causa do impulso 
e veio devagarzinho à minha direção. Tudo em câmera lenta! As 
pessoas corriam devagar, eu podia ver cada movimento dos ca-
belos e o som parecia ter esticado. Era como os filmes de Matrix, 
onde nas lutas as munições voavam em velocidade pequena, 
sendo percebível. 

“O que está acontecendo?”, pensei assustado. Precisava-me 
desviar da bola, mas tive tempo para reagir de outra forma. Le-
vantei o braço, na altura da minha cabeça, e quando a bola me 
atingiu, levei-o para o outro lado. Quando isso ocorreu, o “tempo” 
voltou ao normal. Logo, senti a dor do impacto no meu braço. A 
bola rolou pelo chão ao longe da quadra. 

— V-vocês viram isso? — perguntei, meio confuso. Referi-
me ao efeito ocorrido. 

Todos estavam olhando boquiabertos para mim.  
— Como... Como você bloqueou a bola daquela forma? Foi 

tão rápido! — perguntou-me Thiago, do meu time. 
Eu ia responder sobre o que eu vi, mas alguém veio correndo 

até nós da entrada do ginásio. Era a coordenadora, que disse ofe-
gante: 

— Vamos para... fora.... Precisamos sair... imediatamente. 
Ficamos todos confusos. 
— Como assim, coordenadora, o que aconteceu? — pergun-

tou Alkes. Em sua mão direita, vi que segurava um pequeno ob-
jeto preto e com um botão azul. Eu não sabia o que era. 

— Não tenho tempo para explicar. Hã... Sigam-me... 
Ela nos levou até os corredores, enquanto isso, todos os alu-

nos deixaram as suas salas de aula, caminhando para a saída. 
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Logo, os corredores ficaram amontoados.  
— O que poderia ser? Um evento surpresa? — perguntou-

me Arthur. 
— Eu não faço ideia... — respondi. — Mas algo de bom, não 

é. 
Vi os professores orientando os alunos, com uma expressão 

de terror. 
— Eu ouvi falar — disse uma menina para o seu colega — 

que tem uma bomba nesta escola. Um estranho ligou para o di-
retor, aí ele ameaçou que vai explodir a escola em uma hora! 

— Sério?! Mas... você sabe por quê? — perguntou surpreso 
o colega. 

— Não sei, só estou com muito medo... 
Arrepiei-me ao ouvir a palavra bomba. Imaginei a escola 

toda em pedaços, com o chão e tudo pegando fogo. Seria demais 
para ser verdade. 

Quando saí pelo portão, reparei nos colegas que carregavam 
em suas costas as suas mochilas. 

— Essa não... — resmunguei. 
Corri de volta, quando a coordenadora me agarrou pela gola: 
— Aonde pensa que está indo? 
Fui rápido a responder: 
— O material! Esqueci de pegar o material da minha sala. 

Vou rapidinho e volto. 
— Certo... Vai, te dou um minuto! — desgarrando-me. 
Corri pelos corredores vazios. “E se for realmente uma 

bomba...”, pensei. Logo me lembrei do ladrão de ontem à noite. 
Claro! Provavelmente antes de vasculhar a secretaria, ele teria 
instalado a bomba neste colégio. Mas por qual motivo de tê-lo 
feito? Isso me causou mais mistério. 

Chegando perto da escada, percebi ter passado por um vulto 
luminoso. Andei para trás devagar e fui ver o que era: um menino 
segurando um objeto, que projetava no ar um feixe de luz azul. 
Era Alkes, com mochila verde nas costas. 

Surpreendeu-me, pois o que Alkes estava segurando era 
uma projeção holográfica. Típica em filmes de ficção-científica, 
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onde apareciam imagens tridimensionais no ar em forma de luz. 
A projeção saía do seu celular, de modelo onde podia abrir e fe-
char. 

— Alkes?! — perguntei. 
Ele me viu e respondeu-me com um sorriso: 
— Ah! Olá, Eduardo! Venha cá! 
Aproximei-me dele. E pude ver melhor o que ele segurava. 

Na sua projeção, havia algo parecido como um mapa, mas dei-
tado, podendo ver de lado as paredes. E nela, havia dois pontos 
em vermelho, um ao lado do outro. 

— Este é o mapa da escola. E estes dois pontos somos nós. 
— O que é isso, Alkes? 
— Como eu falei, é um mapa. 
— Não... Quis dizer isto. Como as imagens estão “voando”? 
— É um celular que estou segurando, mas modificado. Em 

vez de ele projetar imagens na sua tela original, ele projeta no ar, 
ficando maior. 

“Este cara deve ser bem rico para comprar uma coisa des-
sas”, pensei. 

— Estou procurando a bomba — disse ele, com um tom sé-
rio. 

Engoli a seco. O menino fez gestos no ar, diante daquele 
mapa, e apareceram em verde algumas figuras espalhadas. 

— São eletrônicos ativos — explicou-me Alkes —, este mapa 
localiza qualquer coisa que deseja encontrar. Não é legal? Como 
a bomba deve ter um relógio, acredito que pode ser identificado. 

Ouvi a sirene de carro da polícia. Tive medo de eles entrarem 
na escola e nos verem aqui sozinhos. 

— Não precisa ter medo. Eles não vão entrar. 
— Por que tem tanta certeza? — perguntei. 
— A notícia da bomba foi informada pelo criminoso, que diz 

explodir em uma hora. Mas até então não se sabe qual tipo de 
bomba é, então eles pensam que poderia explodir em qualquer 
minuto. Por isso é perigoso a polícia entrar, eles preferem esperar 
o tempo passar. Assim, vão esperar se a escola explode ou não, 
para confirmar se é verdade. 
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Alkes começou a andar. Segui-o, de tão curioso que esqueci 
totalmente a minha mochila. Viramos alguns corredores e ele pa-
rece ter encontrado o que queria. No seu mapa, uma figura re-
tangular verde estava em frente das nossas posições. Olhei para 
frente e não vi nada. 

— Está no teto — concluiu Alkes. 
Olhamos para cima, onde havia uma pequena porta que 

abria o teto. E ao nosso lado, havia uma escada. Percebemos en-
tão, que alguém – talvez o ladrão – a usou para subir. 

O estrangeiro desligou o seu celular e o mapa desapareceu 
do ar. Para mim, aquilo foi um espetáculo visual. 

— Ah... Aquele efeito de câmera lenta... foi você que fez? — 
lembrei-me que ele segurava naquela hora um objeto pequeno 
com um botão azul. 

— Ah, sim. O grandalhão ia avançar a bola até você, então 
apertei o botão. Mas só você percebeu — respondeu ele, rindo. 

Fiquei pasmo, pois ele respondia com maior tranquilidade, 
como se aquilo fosse algo natural. 

— Onde conseguiu esses equipamentos? — apressei-me a 
perguntar. 

— Primeiro... Ajude-me a levantar isto — disse Alkes, ten-
tando erguer a escada pesada. Fui para o outro lado e o levanta-
mos juntos, apoiando ao teto sobre um suporte. — Eu vou subir 
até lá em cima, segure bem firme a escada para eu não cair, pode 
ser? 

— Tá... — respondi, trêmulo. Perguntei a ele o porquê de 
não pedir à polícia para fazer aquele trabalho. 

— Tranquilo, nós vamos resolver isso antes deles. E não ha-
verá destruição alguma. 

“O que ele quis dizer com isso?”, perguntei-me. Mas em 
suas palavras, demonstravam confiança. O que não me fez deixar 
mais nervoso. 

Ele abriu a porta do teto e de lá pude ver uma escuridão. 
— Hum... Encontrei! Como pensei, é metal. 
Ele puxou de lá uma caixa metálica. Pelo som de arrastar, 

percebi que era pesado. Ele carregou-a em suas mãos e tirou-a 
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do teto. 
— É muito pesado isso. Ohh!... — de cima, escorregou-se da 

escada e, inesperadamente, caiu em cima de mim. Levamos um 
tombo feio, mas Alkes manteve seguro a bomba. 

— Que dor... — gemi. — Você também é muito pesado! 
— Me desculpe. Preciso ter mais cuidado, hehe. Ainda bem 

que você me apoiou, se não... Eu teria deixado isto cair no chão e 
explodido tudo. 

Assustei-me ao ouvir isso, ele estava falando a sério. Então 
entrei em desespero: 

— Você está louco? Devíamos estar fugindo! Largue isto e 
vamos embora! 

Alkes olhou-me, confuso: 
— Pensei que você sabia que isto era perigoso. 
Era verdade, naquele em que eu segui Alkes, ele já havia dito 

que estava à procura da bomba. Portanto, eu estava perplexo de-
mais ao seu celular que a realidade. 

O menino tirou a sua mochila das costas e, ao lado do zíper, 
encontrei uma pequena tela, onde Alkes clicou alguma coisa que 
eu não entendia. Ele abriu o zíper e dentro não havia mais ca-
derno, nem estojo, e sim, uma maleta prateada. 

— Como fez isso? É mágica? — perguntei. 
Alkes riu da minha cara de surpresa: 
— A minha mochila tem um aparelho que envia e recebe ob-

jetos por partículas. Os objetos são fragmentados em pequenas 
moléculas e são enviados como ondas eletromagnéticas. Po-
dendo levar para qualquer lugar e o que quiser. 

Naquele momento, eu sabia que o menino não era normal. 
O que ele falava era muito complexo para um adolescente de 
treze anos, ainda mais usar os equipamentos jamais vistos. Foi aí 
que eu quis saber de uma vez: 

— Quem é você? 
Alkes não prestou atenção em minha pergunta, tirou da mo-

chila a maleta prateada e abriu-a. Mostrando um conjunto de fer-
ramentas que eu desconhecia. Parecia-se com chaves de abrir pa-
rafusos, mas tinham formatos muito diferentes. 
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— Eu perguntei... 
— Shii... — interrompeu Alkes, tirando uma chave da maleta. 

— Agora é crucial, vamos desativar a bomba. 
Fiquei um bom tempo observando. Ele tirou todos os para-

fusos externos da caixa e a abriu, dentro havia muitos fios em 
volta de placas. Também havia um relógio analógico, com o 
tempo andando de trás para frente, mostrando vinte e um minu-
tos. O que significa que explodiria se o tempo esgotasse. 

Alkes pegou outra ferramenta da sua maleta, desta vez uma 
tesoura deformada. Depois, ele analisou com cuidado os fios da 
bomba e cortou umas cinco com a tesoura. Vi, então, que o reló-
gio havia parado. Sinal que a bomba estava desativada. 

— Conseguimos! — alegrou-se Alkes. — Mas a bomba é um 
pouco diferente do que eu esperava...  

Fiquei confuso e perguntei: 
— Como assim? 
— Esta bomba tem o potencial de destruir a escola inteira e 

ainda machucar as pessoas que passam perto na rua. Não sei por 
qual motivo de tanta crueldade. 

Fiquei boquiaberto pela surpresa. Então me lembrei do la-
drão e contei sobre tudo o que aconteceu ontem. Alkes ficou pen-
sativo e depois concluiu: 

— É possível que seja ele mesmo. Porque é difícil instalar a 
bomba durante o dia, ainda mais durante as aulas. Então, foi feito 
à noite. Depois, ele deve ter encontrado o que queria e planejou 
destruir qualquer vestígio para não deixar provas. 

— Então, hoje de manhã eu escutei a conversa de um poli-
cial com o diretor. O diretor parecia que estava procurando al-
guma coisa, um dado de aluno, eu não sei... 

— Bem, resta agora a polícia descobrir que o roubo e a 
bomba possuem uma conexão. Vamos sair. 

Alkes fechou a maleta e a caixa. 
— O que vai fazer com ela? — perguntei, referindo-me à 

bomba. 
— Vou deixá-lo aqui, para a polícia depois descobrir. Se não, 

vão pensar que a história da bomba é uma farsa, certo? E não 
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levarão a sério. 
Ele tinha razão. Então largamos a bomba desativada no chão 

e andamos até a sala de aula para recolher a minha mochila. Vi 
pelo relógio da sala que faltavam ainda cinco minutos para o 
tempo expirar. Logo a polícia entraria. 

Durante o caminho, eu queria perguntar mais coisas ao novo 
colega, mas ele estava interessado mais em como sair daquele 
lugar sem ser visto. 

— Hum... Tem o muro de trás. Acho que ali ninguém vai nos 
ver. 

— Genial! — exclamou Alkes. 
Pulamos o muro com cuidado. O céu estava nublado e fazia 

um pouco frio. Vi que no outro lado havia carros de policiais e 
uma multidão de gente que parava em frente da escola. No mo-
mento em que íamos atravessar a rua, o colega parou de repente, 
parecendo que viu alguma coisa. Olhei para ver o que era, mas 
não tinha nada. 

— Você... está bem? — perguntei. 
— Ah, não... Venha comigo. Rápido! 
Segui-o, confuso, até outra quadra, com uma rua movimen-

tada de carros. Ele parou na avenida e ficou paralisado por um 
momento, esperando por algo.  

— O que está esperando? Vamos para casa! — apressei-o. 
— Eu não sei... Espere mais um pouco. Tenho certeza que 

vai ser aqui. 
— O que? 
Olhei para a rua e uma corsa preta chamou a minha atenção, 

pois estava sendo dirigida em alta velocidade, desviando dos car-
ros da sua frente e atraindo buzinas. 

De repente, levei-me um grande susto. A corsa quase atro-
pelou uma pedestre no meio da rua, desviou-se rapidamente e, 
em seguida, bateu num poste. Quebrando os vidros e defor-
mando a parte dianteira do carro, o que causou um barulho hor-
rendo. Entrei em pânico. 

Alkes se adiantou em correr até lá e eu também. As pessoas 
que estavam ao redor ficaram chocadas, observando a cena. 
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Chegamos perto e vi que havia apenas uma pessoa dentro do 
carro, Alkes abriu a porta deformada e percebemos que a volante 
era uma mulher, com a sua roupa de trabalho. Ela estava consci-
ente e ferida. 

— Calma — consolou-a Alkes —, respire devagar. Vai dar 
tudo certo, a ambulância já vai chegar. 

— Ah... não... — gemeu a mulher —. Não quero... morrer... 
— Você não vai morrer. Ainda tem condições de viver, acre-

dite em mim. Tenha fé! 
— Minha filha... Quero vê-la... 
Eu estava em pânico com a situação, e acredito que todas as 

pessoas ao redor também estavam. 
— Eduardo, peça naquela loja um pano comprido empres-

tado! Rápido! — ordenou-me Alkes, com uma expressão séria. 
Ao lado tinha uma loja de produtos naturais, corri até dentro 

e pedi para um comerciante o que Alkes queria. Levei o pano para 
o carro e o colega o usou para amarrar a cabeça da mulher. 

— Isso vai parar a hemorragia... Qual o seu nome? 
— D-Denise... — respondeu a vítima. 
— Olá, Denise. Sou Alkes, está sentindo dores em alguma 

parte do corpo? 
— Tudo... Cabeça, coluna, pernas... 
— O.K. Mantenha calma, e não mecha muito. 
Alkes segurou o pulso da mulher e apertou-o com dois de-

dos. Logo, disse baixinho: 
— Pulso fraco, pele pálida e lábios arroxeados. Sinal de es-

tado de choque — o colega pegou de sua mochila um casaco fino 
e cobriu o corpo da vítima. — É bom aquecer, para evitar a perda 
muito rápida do calor. 

— Quer que eu... pegue um copo de água? — perguntei, 
tentando ajudar. 

— Não é necessário, mas obrigado, Eduardo. Nunca deve 
dar qualquer líquido ou comida para a pessoa acidentada. 

— Entendi — me achei idiota por não souber nada sobre o 
assunto. 

A vítima voltou a falar: 
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— Quero... ver a minha filha. 
— Onde ela estuda, Denise? — perguntou Alkes. 
— No Avogadro... 
— Entendo... Então você que foi informada a pouco tempo 

sobre a bomba. Por isso, veio apressadamente para buscar a filha. 
E por causa da pressa, dirigiu o carro em alta velocidade, certo? 

— S-sim... 
— Desativamos a bomba — consolou Alkes —, pode ficar 

tranquila. Ninguém irá se ferir e muito menos ela, que está em 
frente do colégio esperando por você. 

A Denise ficou feliz por ouvir a notícia: 
— Ah... Ainda bem... Deus escutou a minha reza... 
Alkes suspirou. 
— Mas Deus ficaria triste se você partisse tão cedo, Denise. 

Mesmo que esteja com pressa, não se deve ultrapassar os limites 
da velocidade. 

Meu colega apontou para os carros, em movimento. 
— Pense quantas vidas e quantas famílias seriam perdidas... 

Por causa de um ato irresponsável. A emoção é grande, mas deve 
sempre se lembrar da sua posição. Erros irreversíveis são doloro-
sos. 

Ao escutar isso, a mulher concordou com a cabeça e caiu no 
choro: 

— M-me desculpe... 
Lembrei-me da minha atitude na sala desta manhã, quando 

deixei a emoção me vencer, e esquecendo que eu era um aluno, 
assim como os outros que me rodeavam. Eu teria feito uma tra-
gédia, assim como o trágico acidente de carro. 

Escutei de longe a sirene de ambulância, que estaria che-
gando para socorrê-la. Foi aí que eu perguntei ao Alkes: 

— Como você sabia que ia acontecer um acidente? 
— Hum... É complicado explicar. São previsões repentinas, 

qualquer risco de vida a acontecer, a minha mente avisa — res-
pondeu o amigo, apontando a sua cabeça. — Eu não prevejo os 
detalhes, só sei que haverá algo perigoso. Mas isso dá para prati-
car com o tempo, você também pode fazer isso. 
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O carro de ambulância parou ao nosso lado, e da porta de 
trás, saíram dois ambulantes para socorrer a vítima. 

— O que é você? — repeti a pergunta. 
Alkes riu e respondeu: 
— Pelo jeito não tenho mais que me esconder. Eu sou na 

verdade um extraterrestre. 
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Capítulo 5 – Antibullying 

Um minuto de silêncio. Pensei sobre as mensagens telepáti-
cas, os equipamentos futuristas, o jeito de dizer e agir, o socorrer 
da vítima... Eu tentei ligar cada peça da minha mente para encai-
xar com o que ele havia me dito. Pronto! Agora tudo fazia sentido, 
o meu novo colega de classe era um ser de outro planeta. Ridículo! 
Mas eu precisava acreditar; olhei para ele, perplexo, para ver se 
ele estava brincando. Depois, ele olhou-me sereno, então me ar-
repiei, pois era verdade. Fiquei com muito medo. 

— Calma. Haha, não precisa ter medo. Vamos conversar em 
outro lugar — tranquilizou-me Alkes. 

Concordei balançando a cabeça. Enquanto saíamos do local 
do acidente, os ambulantes moveram a vítima do carro, colo-
cando suportes para deslocá-la ao carro da ambulância. 

— Ela vai ficar bem, eu tenho certeza — disse ele.  
Respirei fundo para cheirar o ar úmido e toquei os meus de-

dos uns aos outros para ver se eu estava acordado. Logo, imaginei 
que eu poderia estar enlouquecendo depois de uma noite inqui-
eta. Eu realmente queria confirmar isso. 

Entramos numa lanchonete com muitas pessoas e passava 
uma música oriental com sons de arpa. O chão era estampado 
por azulejos xadrez e havia mesas retangulares e cadeiras verme-
lhas estofadas. Sentei-me numa delas e meu colega na minha 
frente. 

— Bom dia — cumprimentou a garçonete —, o que vocês 
vão pedir? Hoje temos oferta especial para todos os pedidos, me-
nos para bebidas! 

— Vou querer um sanduíche vegetariano, sem alho e cebola, 
por favor — pediu Alkes educadamente. 

— Eu... — falei. — Vou querer um de presunto. 
— Não! — protestou-me Alkes, fazendo uma careta. 
Olhei para ele, confuso: 
— O que tem? 
— Não seja tão cruel. Num matadouro, os animais sentem 

tanta dor que você nem pode imaginar. Assim como humanos, 
possuem todas as emoções. 
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— Tá, vou querer um de vegetariano — respondi à garço-
nete, aborrecido. 

De repente lembrei-me dos meus pais, eles não sabiam que 
eu passei a noite dentro da escola! Com certeza logo que eu vol-
tar para casa, eles iriam me dar uma bronca. 

— Quero provas — pedi-lhe. 
Ele me olhou com uma expressão confusa, perguntando-me: 
— O que eu te mostrei não foi o suficiente? Está tendo 

pouca confiança em mim, Eduardo. 
— Hã... Certo. Mas você, quis dizer, vocês... Não existem! 
O colega riu, explicando: 
— Vocês, terráqueos, pensam que o mundo é pequeno, só 

para eles; os únicos seres inteligentes. Ai, se você conhecesse o 
universo... Se nós não existimos, tente provar o contrário! Como 
garante que não há mais nada acima das estrelas e do Sistema 
Solar? 

Eu simplesmente não queria acreditar. Que tudo não pas-
sava de uma simples brincadeira, um truque. 

— Certo — ele continuou —, então se os seus olhos e os 
seus ouvidos não são o suficiente... Vou tentar outra coisa. 

Alkes clicou na pequena tela lateral da mochila, abriu o zíper 
e tirou de lá uma pequena bola transparente no tamanho de uma 
bola de tênis. 

— Este objeto mede a emoção da pessoa, de acordo com a 
cor. Se a pessoa está com raiva, fica vermelho; alegre, azul; tran-
quilo, branco. E assim por diante. Você é capaz de controlar as 
suas emoções? 

Segurei a bola, no início, estava transparente. Neste mo-
mento, um senhor que aparentava ter cinquenta anos olhou para 
mim da mesa de frente, ele usava óculos redondos e um chapéu 
de pintor, dizendo-me alegremente:  

— Olha! Não acredito, não acredito! 
Chamou a atenção dos clientes do lado.  
— Você é o menino que apareceu na tevê! Ontem no jornal 

apareceu você, que foi agredido pelos colegas, é? Eu sabia, eu 
estava te olhando, meio parecido, e era você! 
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Fiquei com vergonha. Logo, todos os clientes da lanchonete 
olharam para mim, em seguida, cochicharam um com os outros. 
Deixei a bola na mesa e respondi com um sorriso sem graça. 

— Veja só, você é mesmo famoso — elogiou Alkes, batendo 
fracas palmas. 

— Bem... Eu não gosto quando alguém me acha estranho — 
disse eu, aborrecido. 

Ao ouvir isso, meu colega riu, como se ouvisse uma piada: 
— Que isso, você é feliz! Só não sabe de onde tirar. 
— Como? 
O colega suspirou, dizendo: 
— Pense... Quantas pessoas neste mundo estão sofrendo: 

crianças sem pais, sem dinheiro, sem casa... E aqueles que estão 
morrendo de fome? Aposto que você nunca ficou sem comer por 
um dia. E ainda reclama do que a sua mãe cozinha! 

Eu reclamava mesmo. Mas eu nunca parei para pensar sobre 
os famintos, o que me deu uma angústia. 

— Observe-se: você tem mãos para segurar coisas, pernas 
para andar e correr, pais para te criar, comida o suficiente, cama 
confortável... Você é feliz! 

Olhei para baixo ao ouvir isso, resmunguei: 
— Eu... Não sou feliz. Eu sofro... — depois de pensar sobre o 

que Alkes acabou de me dizer, foi difícil completar a frase — Bul-
lying. 

— Você sofre, ou acha que está sofrendo? 
Olhei para ele, tentando compreender sobre o que estava 

falando. Foi aí então que eu pude confiar totalmente nele, pois 
ele demonstrava ter mais sabedoria. 

— Para um pássaro, o fato de saber voar e encontrar comida 
suficiente, ele é considerado feliz. Mas para um pássaro que nas-
ceu numa gaiola, e que nunca voou para fora, ele se sente feliz 
dentro dela. Qual é a diferença? 

— N-não sei, Alkes. 
— A diferença está no nosso olhar, no nosso coração, Edu-

ardo. 
Não quis mais me esconder. Então fiz uma cara de que ia 
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chorar: 
— Eu tenho... problema!  
Coloquei as mãos sobre a mesa. 
— Alkes, me ajude. Se não, não consigo ficar em paz. Eles... 

gostam de incomodar a vida dos outros e da minha vida! Os stal-
kers, aqueles que perseguem e fazem brincadeiras chatas. Eu ia 
pensar em morrer, mas você apareceu e... Por favor, faça alguma 
coisa. A escola está cheia deles, eu só quero viver feliz e em paz!  

Alkes apenas me olhou com um sorriso, como esperasse que 
eu dissesse isso. 

— Todos os dias a mesma coisa. Chego à escola e eles me 
incomodam. Quero ficar na minha, não ligar para ninguém, mas 
eles... só querem me atrapalhar. Cansei das brincadeiras que não 
têm razão nenhuma! Aí às vezes eles me ameaçam durante o re-
creio, por causa do lanche ou trabalhos da escola. Eu sempre 
tento revidar, mas eles me batem. Eu... 

Fui levado pela emoção e escorrei lágrimas. 
— Eu... Não sei mais o que fazer. Volto para casa, mas ficam 

as lembranças terríveis. Não gosto o que eles dizem, não gosto o 
que eles fazem. Acho esta vida injusta! 

Alkes tirou a bola da mesa e guardou-a na sua mochila. Em 
seguida, apoiou a cabeça com as duas mãos sobre a mesa, pen-
sativo. 

— Está bem. Vou te ajudar a acabar com o Bullying — disse 
ele —, já que conhece a minha verdadeira identidade. 

Fiquei feliz. Para falar a verdade, nem sabia se ele era do 
bem ou do mal, e qual o objetivo dele de estar aqui. Mas o fato 
de que alguém iria me ajudar, superou todos os desejos. Pelos 
vidros da janela, pude ver os raios de sol aparecendo na calçada. 

— Primeiro — disse Alkes —, você deve conhecer uma das 
leis principais que rege todo este universo. 

Estranhei-me de ele ter contado dessa forma. 
— Qual é a lei, Alkes? 
— A lei da Causa e Efeito; ação e reação, ida e volta, semente 

e fruto... chame-o como quiser. É uma lei irreversível que está em 
todos os casos do mundo. 
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— Ah... Por que está me dizendo isso? 
— Se você dormir tarde à noite, no dia seguinte você acor-

dará cedo sem sono? 
Irritei-me um pouco, pois ele não me respondeu.  
— Claro que não, eu sentirei sono. Porque à noite dormi 

tarde — respondi. 
— Exatamente! É por isso que você deve compreender uma 

coisa: tudo que estiver criando de causa obterá um efeito; posi-
tivo ou negativo. Se eu acordei sonolento hoje, é porque dormi 
tarde ontem. Assim como um exemplo. 

Para mim, aquelas palavras não faziam sentido. 
— Se você plantar uma semente ruim germinará um fruto 

ruim. Mas ao contrário, uma semente boa, germinará uma fruta 
boa. 

— Isso eu sei! 
— Então por que as pessoas sofrem? 
Pensei um pouco, por um minuto. Foi aí então que compre-

endi o porquê de ter falado daquele jeito: 
— Porque... Antes criaram uma causa ruim? 
Alkes concordou com a cabeça, continuando: 
— As pessoas geralmente sofrem com as suas próprias cau-

sas, mas não os percebem. Mas para isso, é preciso subir vários 
degraus, vários níveis para entender isso. Iremos devagar. 

A garçonete nos trouxe dois sanduíches vegetarianos. A con-
versa estava ficando bem interessante. 

— Vejamos... O que aconteceria se um bebê brincasse com 
a tomada de ventilador ligado? 

— Oras! Ele se machucaria! 
— Sim, ele se machucaria. Mas ele sabia que ia se machucar? 
— Não — resmunguei. — E claro, ele é um bebê, não teve 

culpa. 
— Certo, ele se machucou, não sabendo antes do perigo. 

Mas se você, que já tem treze anos e brincasse com a mesma to-
mada ligada, o que aconteceria? 

— Eu me machucaria também! No que está falando... 
— Oh! Significa que os dois se machucam. Mas a diferença 
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é que um não sabe e o outro sabe. Qual dos dois dói menos? 
— Como assim? É claro que a dor é a mesma. É a mesma 

tomada. 
— Isso mesmo. Então se uma pessoa não souber o que é 

errado, irá sofrer do mesmo jeito. A falta de conhecimento não 
cria uma desculpa. Assim como se plantar uma semente errada 
não vai nascer um fruto correto. 

— O que deve fazer então? 
— Para isso, a pessoa precisa conhecer os fundamentos, co-

nhecer o que é certo. Se não, trará mais sofrimento e desordem. 
Entende? 

— Um pouco confuso... 
Alkes riu. E explicou-me de outra maneira: 
— Quando seus pais te levam a uma festa de casamento, 

você se atreveria em gritar alto durante a cerimônia? 
— Não, eu causaria vergonha. Nunca faria isso! 
— Mas se gritasse alto e não soubesse que durante a ceri-

mônia deve-se fazer silêncio? 
— Aí meus pais me dariam uma bronca! 
— Por isso, quando você conhece a regra, você evita. Porque 

sabe que irá sofrer. Assim como sabe que não deve correr des-
calço no asfalto porque pode se machucar. Ou seja, quando co-
nhece o efeito, você controla a sua causa. Compreende? 

— Agora sim! 
O jeito que ele me explicou foi tão natural, eu gostei dos 

exemplos que ele dava. Não era algo como se é assim, é assim. 
Mas tudo tinha uma razão. Foi então que quis tentar contrariar: 

— Mas tem problemas que não existem causas. Tipo as en-
chentes... Aqui na cidade tem época que se inunda, aí a culpa é 
da natureza, não é? 

— Se você prestar atenção, a água é sempre suja por causa 
da lama e do lixo. Logo, o que tampa os bueiros são os lixos que 
as pessoas jogam nas ruas. Por isso não pense que um pequeno 
lixo na rua não fará alguma diferença. 

Lembrei-me das épocas das tempestades, do lixo acumulado 
em frente das casas e do seu fedor. Era horrível! Mas também 
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lembrei que eu jogava uma bola de papel às vezes. 
— Quando souber que errou, mude e não erre mais — con-

cluiu Alkes. 
Terminamos de comer. Mas em relação ao lixo, ainda tive 

uma dúvida: 
— Então, por que as pessoas ainda jogam? Eles não conhe-

cem o efeito? 
— Hum, vou te dar um exemplo: você joga lixo em sua pró-

pria casa? 
— Claro que não! 
— Mas por que joga na rua? 
— Oras... Sei que alguém irá limpá-lo, afinal, pagamos im-

posto sempre! 
— E em casa quem é que limpa? 
— Na maioria das vezes, a minha mãe. Mas eu não quero 

que ela faça esse trabalho, por isso não jogo! 
— Sim, isso porque você tem amor pela sua mãe. Sabe o 

efeito. Assim como as pessoas na rua, jogam porque pensam que 
outras pessoas vão limpá-la no lugar deles, por causa do imposto. 
Um lugar onde não há amor, haverá danos e destruição. 

Nunca tinha pensado desse jeito. Assim como ele me ajudou 
a refletir de certas coisas, em que na vida nunca havia reparado. 

Levantamo-nos e fomos pagar o lanche, Alkes elogiou a co-
mida e saímos da lanchonete. 

— Você mora onde? — perguntei. 
— Hum, sou estrangeiro, lembra? — riu Alkes. — Não co-

nheço a rua, mas eu pego o mesmo metrô que o seu. 
Não podia acreditar. O meu colega pegava o mesmo trem, 

significa que poderíamos voltar juntos para casa e eu não ficaria 
sozinho! Começamos a andar em direção à estação de metrô. 

— Hum... Alkes, o seu planeta é longe daqui? Tem mais ou é 
só você que veio? — despertou-me de repente a minha curiosi-
dade de conhecer melhor o meu novo amigo. 

— Para vocês, é longe. É um planeta maravilhoso, assim 
como aqui. Mas a diferença é que vocês criam muitos conceitos 
e sistemas atrasados. Mas isso não é importante agora, se não 



58 
 

conhece o seu próprio planeta, de que adianta conhecer outros? 
— E tem mais pessoas aqui como você? 
— Claro, e muitos! Estão em todos os lugares. Trabalhando 

firmemente para a construção da paz. Assim como muitos huma-
nos trabalhando em ordem de Deus. 

Fiquei confuso ao ouvir Deus e extraterrestres ao mesmo 
tempo, o que soava estranho para mim. 

— Qual é o seu deus? 
Alkes virou-se para mim, com uma cara de espanto: 
— Deus só existe um! E este o criador de todo o universo. Se 

nós existimos, vocês existem e se você consegue pensar e emoci-
onar, é por causa dele. Você não acha coincidência demais a evo-
lução das espécies ter a mesma ordem em outros planetas como 
a minha? 

Era verdade, meu professor de física falou-me que para os 
seres humanos existirem foi preciso muitas transformações natu-
rais decorrentes. Ou então, se a Terra distanciar poucos quilôme-
tros do Sol, não haveria vida como agora. Com Alkes ao meu lado, 
tudo fazia mais sentido. 

— Mas por que se escondem de nós? Receberíamos vocês 
com maior prazer, e a nossa evolução seria muito mais rápida! 

— Nos receber?! — riu Alkes. — Qual foi a primeira impres-
são quando você soube que eu era um extraterrestre? 

Foi aí que me lembrei, eu estava com medo. 
— Hã... Verdade, fiquei com medo. Mas é que pensei... 
— Exatamente, tudo por causa dos filmes e da cultura em 

massa que estragam a nossa imagem. Ou inventam que nós so-
mos os eternos inimigos e invasores do mau. Por causa desse con-
ceito implantado em vocês, não permite nos encontrar natural-
mente. 

— Entendi. Mas era só nos encontrar desde os inícios dos 
tempos! Quando o homem inventou a fogueira! 

Alkes ria das minhas complicações: 
— Dar o prato cheio diretamente a um novato não é agra-

dável. Você queria ter nascido sabendo andar de bicicleta? 
— Não! Eu prefiro aprender sozinho... 
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— Isso. Assim como o seu povo precisou evoluir, cami-
nhando com seus próprios pés. Mas agora, infelizmente, está ca-
minhando ao lado errado — era primeira vez que eu vi Alkes com 
expressão de tristeza. 

Caminhamos rodeado de pessoas, que alguns conversavam 
com celular, outros com cara de preocupação. Imaginei o planeta 
onde Alkes vivia, onde não existisse tanto sofrimento como aqui. 
Um lugar avançado, um paraíso. Descemos uma escada que ia 
para a estação de metrô, mexi no meu bolso em busca de bilhete 
de passagem. 

Alkes continuou me explicando: 
— Quando eu digo evolução, existem dois tipos. A científica, 

o que permite descobrir novos conhecimentos ou invenções que 
ajudam a humanidade; este é físico. A outra é a espiritual ou men-
tal, que é do próprio ser interior; o invisível. Infelizmente agora 
está decaindo.  

— Pelo menos tem a ciência — comentei satisfeito. 
— Você não está entendendo! Já estudou sobre a Primeira 

e Segunda Guerra Mundial? 
— Hum... Mais ou menos. 
— Durante as guerras, os homens criaram bombas e armas 

poderosas, como também substâncias químicas com o objetivo 
de matar mais pessoas. Por isso o que seria da ciência sem o amor? 

— Destruição? 
— Exatamente. Então o que realmente importa para a hu-

manidade? 
— Ah! A evolução espiritual! 
— E é isso que vocês, terráqueos, estão cometendo um 

grande erro. A ética e a moral estão decaindo demais: filhos não 
respeitam os pais, colegas de escola não se respeitam, casais se 
traem e pessoas se brigam por motivos simples. E isso vai gerando 
um grande efeito, mais sofrimento. 

— Poxa, então alguém precisa nos ensinar! 
— A sua escola ensina todos esses valores? Amor, respeito, 

lealdade filial... 
— Não... Eles falam que a educação é de casa, não é papel 
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da escola. 
— E em casa, te ensinam? 
— Um pouco, mas nada complexo. 
— A sua escola está preocupada em passar conhecimento, 

mas para os valores humanos, acham pouco significantes. Um es-
tudante pode tirar notas máximas em todas as matérias e ser o 
melhor da escola, mas se tiver uma consciência vazia e egoísta, 
se tornará infeliz. Então se em casa não ensinam e a escola tam-
bém não, então quem irá ensinar? 

Foi aí então que eu compreendi. O mundo que eu vivia es-
tava “infectado” por más intenções e injustiças criadas por nós 
mesmas. O que não era considerada “normal”, segundo Alkes. 

— E como — perguntei — eu acabo com o Bullying?  
— Vamos devagar — respondeu Alkes, de um modo gentil. 
Entramos no metrô, no qual estava cheio de pessoas. Isso 

porque era o horário de almoço, teve vezes que eu não conseguia 
encontrar um lugar para me sentar. Andamos por um momento 
para procurar assentos inocupados, até que encontramos um es-
paço bom. Mas quando chegamos perto, vi de longe três garotos 
da minha idade que eu vi pela manhã: os que me intimidaram no 
passado. 

— Ham... Alkes, vamos procurar outro lugar — recomendei 
apressado. 

— Não precisa, este lugar é bom. Vamos nos sentar aqui. 
Não quis explicar o motivo, dizendo que eu tinha medo da-

queles três. Mas logo veio à mente que Alkes era um extraterres-
tre, então nada me faria mal. Procurei me controlar. 

Sentamo-nos sobre os assentos vazios, depois, o metrô co-
meçou a mover. Por um minuto, o colega estava quieto e eu que-
ria bater um papo. Fiquei pensando em puxar algum assunto, 
quando percebi que os três inimigos estavam nos aproximando. 
Fiquei nervoso. 

— Eduardoooo! Lembra de mim? — cumprimentou um de-
les, que tinha uma pele mais escura. — Qual escola está estu-
dando agora? 

Fiquei quieto, sem olhá-los. 
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— O que, o gato comeu a sua língua? — brincou o outro, que 
era mais baixo e usava boné. 

Os três riram juntos. Fiquei com ódio. 
— São conhecidos? — perguntou Alkes. 
— Ah, sim — disse o terceiro, que era mais alto e gordo. — 

Estudamos no Colégio Jorge Vigorez, este cara nos ajudou em 
muuuuitas coisas... 

Ele fez uma bagunçada leve em meus cabelos. Reagi dando 
uma tapada rápida em suas mãos. 

— Opa, cãozinho bravo! 
Eu estava preparado em dar-lhe um murro em seu nariz. 

Lembrando que no passado, os três roubavam os meus materiais. 
E em troca, me pediram para que eu escrevesse o nome deles nas 
provas que mais tinham dificuldade. Ou então, fazer alguns tra-
balhos escolares para eles. Senti-me azarento por encontrá-los 
naquele momento no metrô. 

— Não o provoque, ele está meio infeliz — disse Alkes. — 
Aliás, é bom vocês se sentarem, não fiquem de pé. 

Os três se sentaram nos assentos ao lado do meu colega. E 
o mais baixo o provocou: 

— Já pegou alguma menina? 
— O que, eu? — riu Alkes. — Desculpe, sou muito fraco. 
— Você é inteligente? Sabe Matemática? 
Alkes riu: 
— Se ser inteligente significa ter conhecimento de diversas 

coisas e ainda ter uma boa capacidade de racionalizar, então 
acredito que não sou. Não sei de nada. 

— Ah... Já está falando que nem um nerd. E Matemática? 
— Hehe, Matemática... Depende. De qual nível você se re-

fere? 
— O que os professores lá falam! Matrizes e exponenciais. 

Báh, essas coisas! 
— Ah! Esses eu sei. Hum, qualquer coisa posso ajudá-los. 
Vi pelo sorriso do garoto baixo que iria aproveitá-lo como 

havia me feito. 
— Então faça as tarefas pra gente! — disse de um jeito 
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animador, os outros dois também se animaram. 
Alkes caiu na risada. Depois, falou: 
— O que vocês ocupam no tempo em que deveriam fazer as 

tarefas? 
— Está nos recusando?! — intimidou o mais alto. 
— Calma, não quis dizer isso. É claro que faço para vocês, de 

verdade. 
Todos se acalmaram. Eu não podia acreditar no que Alkes 

estava falando. Ele continuou: 
— Mas... Se um pássaro não quiser aprender a voar e dese-

jasse ficar no seu ninho para sempre, seria legal? 
— Que conversa é essa? É claro que não, que pássaro faria 

essas coisas? 
— Então se um jovem não aproveitar o seu tempo de agora 

nos estudos, seria legal também? 
Os três pararam para refletir. Incluindo eu, que demoro em 

entender certas coisas. 
— Ah, está confundindo a minha cabeça — disse um deles, 

bagunçando o próprio cabelo —, vamos embora. 
Mas o mais alto se levantou e disse, ameaçando: 
— Não fique dizendo coisas estranhas! Por acaso você sabe 

quem nós somos?! Vamos bat... 
— Tá bom, tá bom... Desculpe se eu te ofendi — disse Alkes, 

fazendo gestos para parar. 
De repente, os três ficaram sem graça. Eu também fiquei 

perplexo com a resposta, havia imaginado Alkes dando um re-
torno com uma palavra forte. Mas não percebi nenhuma expres-
são de raiva nele. 

Eu errei, você é que está certo — Alkes estava fechando os 
seus olhos e mantendo-se relaxado como se esperasse um soco. 

Os garotos ficaram parados, parecendo insatisfeitos. Mas Al-
kes não se segurou e, inesperadamente, começou a rir que nem 
um bebê. A risada foi tão engraçada, que os três, inclusive eu, 
começamos a rir. 

Transformou-se num clima totalmente diferente. Trocamos 
risos e algumas palavras engraçadas. Chegamos até conversar 
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normalmente. 
— Hahaha, pare... Estou começando a ficar com dor de bar-

riga! — disse o garoto alto. 
— Não consigo, haha — disse meu colega, segurando a bar-

riga. — Você é que começou! 
— Beleza, vamos para o outro lado — avisou o mais baixo. 
— A gente se fala depois! 
Os três garotos nos saudaram e foram para o outro vagão. 

Recuperei as minhas emoções e percebi o quanto foi estranho e 
maravilhoso a mudança de clima. Alkes virou-se para mim: 

— Está vendo como é possível evitar Bullying? 
— Sim... Eu percebi que tudo transformou. Mas eu não con-

seguiria fazer isso — reclamei. 
— Apenas deve ser o mais humilde possível, deixando a pes-

soa se sentir agradável. O que aconteceu agora foi a inimizade 
transformado em amizade. Difícil? 

Eu balancei a cabeça, respondendo que era difícil. Logo, pen-
sei que isso nunca iria acontecer comigo, porque no começo, eu 
ia contra-atacar. E não ser “atacado”. 

— Realmente não é fácil. Se uma rocha na praia tiver muitos 
buracos, iria entrar sujeira; como também, uma onda o quebraria 
facilmente. Mas se essa mesma rocha não tiver buracos, se tor-
naria resistente a qualquer onda do mar. Todos nós devemos nos 
transformar nesta rocha completa, onde nenhuma onda nos in-
terferia. 

— Eu quero ser esta rocha completa — opinei —, quero ser 
mais forte. Existe alguma máquina capaz de fazer isso? 

Alkes riu novamente. Parecendo se divertir com as minhas 
ideias: 

— Não há máquina capaz de mudar, Eduardo. Só há uma 
coisa. 

— E o que é? 
— O coração. Ou seja, o nosso pensamento. Nós devemos 

mudar a nós mesmos. 
Não era esta resposta que eu esperava, mas ele me explicou: 
— Quando você sofre Bullying, é porque o seu coração está 
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“esburacada”, como a rocha sendo destroçada pelo mar. Se você 
reverter e se transformar num coração completo, nenhum mal 
interferia. Nenhuma palavra ofensiva iria te fazer mal; consegui-
ria controlar os seus próprios pensamentos e ainda contornar a 
situação, mudando o mal para o bem; o ódio para a felicidade. 

— Já falei, Alkes. Isso é muito difícil. Ainda mais, impossível! 
Mesmo dito isso, ele apenas me ignorou: 
— Para isso, você precisa esquecer todas as mágoas do pas-

sado, Eduardo. 
Perdi a paciência. É como se ele “brincasse” com as minhas 

feridas, como algo fácil de lidar. Quem era ele para interferir na 
minha vida particular? No momento desejei nunca o ter conhe-
cido, pois o sorriso dele ficou muito irritante. 

— Assim como não deve viver no passado e nem se preocu-
par com o futuro. Mas sim, concentrar-se no presente — Alkes 
levou a sua mão para as costas, e em seguida, retirou uma bola 
transparente. Logo, colocou-a em minhas mãos. 

Dentro da bola de vidro começava a aparecer manchas ver-
melhas e alaranjadas, o que me assustou: era fogo. O fogo circu-
lava dentro da bola, parecendo intenso, mas que eu não sentia o 
seu calor. Lembrei-me que o vermelho – como Alkes havia dito – 
representava a raiva. 

— Tempos atrás — continuou o colega —, não acreditavam 
que o ser humano era capaz de voar. Hoje, tem o avião e o heli-
cóptero. Acredite em si, todos nós nascemos para nos evoluirmos. 
Assim como é possível controlar a sua mente, os seus pensamen-
tos e as suas emoções. 

— Não... não consigo... — resmunguei. A ferida era grande 
demais, difícil de ser apagada tão rapidamente, eu precisaria de 
um tempo, talvez anos. Como também, não queria perdoar pelo 
que eles fizeram a mim! 

— Tire pensamentos que te fazem sofrer. Esqueça o que os 
colegas te fizeram e relembre os momentos bons: como o mo-
mento que fez o trabalho sobre constelações ou quando nós jo-
gamos vôlei... 

Enquanto ele falava, imagens apareciam na minha mente; 
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tentei forçar as boas memórias e tirar os pensamentos ruins. Fe-
chei os olhos. “Eu posso caminhar, escutar, tenho uma boa mãe 
e uma casa confortável. Eu sou feliz, eu sou feliz!” pensei. 

Senti que eu estava num campo de guerra, onde centenas 
de inimigos me atacavam e eu, destruindo cada um deles com 
uma espada, um ato heroico. Era isso que eu fazia com as minhas 
lembranças ruins e com o desejo de vingança, o ódio. 

Por fim, me acalmei. Abri os meus olhos e vi Alkes, o que veio 
à mente é que ele era meu amigo: “é verdade, eu não estou mais 
sozinho! Tenho um amigo bem legal aqui comigo”, fiquei feliz. Em 
minha mão, a chama da bola transparente havia desaparecido, e 
no seu lugar, partículas brancas flutuavam dentro dela, girando 
devagar. Meus olhos brilharam, pois parecia neve. 

— Paz e tranquilidade — disse o colega. — Acalmar o seu 
coração não é algo de um dia para o outro. Deve sempre treiná-
lo, certo? 

Balancei a cabeça. 
— Tudo bem. Está preparado para lutar?  
— Sim... Estou preparado. Desculpe-me — respondi, um 

tanto arrependido comigo mesmo. Desejei nunca mais duvidá-lo. 
O metrô parou em outra estação, as portas se abriram e logo, 

entrou uma multidão. Os assentos foram todos ocupados e uma 
senhora de idade ficou sem lugar. 

— Senhora, por favor, tome o meu lugar! — ofereceu Alkes, 
se levantando. 

— Oh... Não precisa, obrigado — disse a idosa. 
— Que isso, por favor, fique à vontade. 
A velha agradeceu-o e se sentou ao meu lado. Depois de 

chegar à estação de destino, Alkes me disse que me encontraria 
amanhã no mesmo lugar. Despedimo-nos e fui para casa. 

Quando entrei em casa, os meus pais não pareciam tão sur-
presos com a minha chegada. 

— Como foi a aula, filho? — perguntou meu pai, que tam-
bém havia acabado de chegar. 

— Ótimo — respondi. — Vocês não... sentiram a minha falta? 
— Ah... Sentimos sim. Mas foi dormir na casa do Gabriel. — 
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disse a minha mãe, preparando o almoço — Conheço a mãe dele, 
a Isaura. Então está em boas mãos! 

— O que, eu não... 
Parei um pouco para pensar. Eu tinha passado a noite na es-

cola, mas eles acharam que eu dormi na casa de alguém. Não fa-
zia sentido. Então adivinhei que tudo era obra do extraterrestre, 
diverti-me um pouco pensando assim. 

— O que foi, por que está rindo? Algo de bom aconteceu no 
colégio? — perguntou minha mãe. 

— Ah, nada. Haha! — fingi, andando para o quarto. 
Alkes havia me dado uma tarefa de casa: escrever uma lista 

dos meus defeitos. Mas logo que eu peguei um papel e uma ca-
neta, não fazia ideia de qual defeito eu tinha. Quis saber qual a 
razão de ter me pedido isso, eu não aguentava esperar o amanhã. 

Dormi tranquilamente e na manhã seguinte, encontrei o 
meu amigo na estação de metrô. Conversamos sobre a prova de 
inglês que teria naquele dia, alguns vocabulários em que eu não 
conseguia decorar e ele me ajudava a lembrar: 

— He was digging under the tree. Dig significa cavar, e 
quando é gerúndio se torna digging; dobrando o “g”. Fez a tarefa 
que eu te pedi? 

— Tentei — respondi —, pensei por muito tempo e não con-
segui nenhuma. Será mesmo que eu tenho defeitos? 

— Oh... Todos temos muitos! — exclamou ele. — Entende 
como é difícil achar os próprios defeitos? Por isso nunca se zan-
gue se um amigo indicar algum erro seu, deve tratar este amigo 
com muito valor. Pois é graças aos amigos e à família que identi-
ficamos a própria falha. 

— O.K. Mas eu queria praticar mais a calma quando fico 
bravo... 

— E terá muitas chances. A vida é feita de provas para ver se 
nós aprendemos de verdade o que nos foi ensinado. No início é 
sempre bom ter alguém ao lado para nos apoiar, como aprender 
a andar de bicicleta; depois, consegue-se andar sozinho. 

Chegamos à escola e continuamos treinando dentro da sala. 
A prova foi na primeira aula e fui bem, eu havia imaginado que 
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cairia exatamente como Alkes me treinou, mas não; havia ques-
tões que eu realmente não sabia responder. E sobre o caso da 
bomba, foi noticiado que era um chamado falso, que não tinha 
bomba alguma. Imaginei que os policiais haviam escondido a ver-
dade para não assustar ninguém. 

Depois de duas aulas, veio o intervalo. Eu e Alkes estávamos 
conversando sobre a prova, quando a Natália, Gabriel, Anastácia, 
Leo e Hugo veio até nós. 

Leo tinha cabelos cacheados e uma pele muito clara, muito 
amigo do Gabriel. Enquanto o Hugo era mais baixo e usava sem-
pre um boné virado para trás, com um estilo próprio.  

— Alkes — disse a Natália —, nós conversamos entre nós e... 
decidimos! 

— Então, o que acharam da ideia? — perguntou Alkes. 
— Genial! — exclamou Gabriel. — Podemos até começar 

agora! 
— Sobre o que vocês estão falando? — perguntei. 
— Sobre o projeto Antibullying! — respondeu a Natália, bem 

animada. 
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Capítulo 6 – Guerra no refeitório 

— Incentivando todos os alunos deste colégio a lutar contra 
o Bullying, alcançaremos bons resultados — disse Alkes. 

— Legal... Podemos criar cartazes, peças de teatros, pales-
tras e até uma semana de denúncias — opinou Gabriel. 

Fiquei muito surpreso pela vontade que os meus colegas ti-
veram. Logo, lembrei-me daquela noite de terror, onde a Natália 
me disse coisas escandalosas. Alkes percebeu o meu olhar vinga-
tivo, e disse: 

— Acho que alguma coisa do passado ainda não está resol-
vida. Alguma dívida, talvez... — me olhou seriamente. 

Tentei me acalmar e esquecer do terror, falando algo meio 
automático: 

— Desculpe-me, daquela... noite — forcei. Nunca imaginei 
que falar uma simples frase era tão difícil e desafiante. 

Natália e Gabriel trocaram os olhares, e em seguida, Gabriel 
falou: 

— Não, a culpa é nossa. Quando o trabalho foi levado, nós 
ficamos nervosos e por isso acabamos levando toda a culpa em 
cima de você. Deve ter sofrido... 

— Sim — continuou a Natália —, você foi ótimo nos aju-
dando. Fomos injustos e não nos controlamos. Eu peço desculpas! 

Senti que um peso da minha mente se foi. O meu coração 
encheu-se de alegria e não pude evitar um sorriso. 

— É... Não sei o que aconteceu entre vocês, mas está bem 
emocionante esta história — brincou Hugo. 

— Agora sim podemos continuar o trabalho — disse Alkes. 
— Antes das aulas, já conversei com o diretor. Ele nos deu per-
missão para criar o projeto, mas apenas por dois meses. 

— Ih... Será suficiente? — duvidou Gabriel. 
— Bem, o tempo é relativo. Nunca se sabe o que pode acon-

tecer em pouco tempo. Já imaginaram se não houvesse amanhã? 
Aposto que vocês fariam de tudo para aproveitar o presente. 

— É verdade. Então acho que nós iremos trabalhar bastante 
duro! 

Estavam bastante confiantes, o que me deixou 
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impressionado. Quis entender: 
— Por que vocês querem fazer isso? 
— Oras, porque cansamos de ver o outro sofrer! — respon-

deu Gabriel com entusiasmo. — Ficar parado sem fazer nada e 
assistir a toda essa obsessão... não me conformo. 

— Eu também... — disse a Anastácia. — Sei que sofro com 
isso, mas sei também que há alguém pior que eu. Quando vi os 
jornais noticiando casos graves, eu já fico mal. 

— E que recompensa vocês esperam para tudo isso? — per-
guntei. 

A pergunta calou a todos. Alkes adiantou-se a dizer: 
— Se há pessoas sofrendo com isso, nós devemos ajudar tais 

pessoas sem esperar recompensa alguma. Porque se pensar o 
contrário, vai gerar a cobiça! 

— Mas não seria justo! — reclamou Leo. 
— Vejamos de outra forma... Se uma pessoa qualquer esti-

ver quase caindo num precipício, iriam socorrê-la? 
— Claro! Seria horrível não a salvar! — exclamou Natália. 
— Isso porque despertou o coração de querer salvar outra 

pessoa. Mas naquele momento, pensariam em algo de troca an-
tes de salvar a pessoa? 

Entendi o que queria dizer. 
— Exatamente agora, com este projeto, desejamos o bem 

de todos os colegas desta escola. Logo, se tivermos alguma inten-
ção de receber algum prêmio pelo trabalho, perderia todo o seu 
sentido. Compreendem? 

— Agora sim. Então... como faremos? 
— Seria mais fácil perguntar: por qual trabalho começamos 

— respondeu Alkes, sorridente. 
Todos nós rimos. Quando tirei a intenção de “desejar algo 

em troca”, larguei mais um peso. Era estranho a sensação e não 
sabia explicar o porquê. Resolvemos marcar uma reunião para 
tarde, depois de terminarem as aulas. Com a permissão do dire-
tor, usamos a sala do sexto ano para discutir sobre o projeto e 
Alkes foi responsável por nos liderar: 

— Vamos aos conceitos básicos: se queremos ser 
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respeitados, é primordial respeitar os outros. Assim como um 
utensílio ou uma comida que vocês não querem, não dariam a 
outras pessoas. É muito simples, mas por causa do nosso ego, ig-
noramos este princípio; criamos mais sofrimento e culpamos a 
vida ser injusta. 

Natália levantou a mão, contrariando: 
— Mas e se o valentão incomoda a gente, não somos obri-

gados a tratá-lo como um amigo, somos? 
— De certa forma, há pessoas desagradáveis. Mas nem por 

isso devemos tratá-lo mal — Alkes escreveu uma palavra no qua-
dro: cortesia. — Ter boa vontade com alguém, agindo esta pessoa 
com respeito, educação, polidez; isso é a cortesia. Por exemplo, 
vocês machucariam os próprios pais? 

— Não... 
— Por quê? 
— Bem... Meus pais me cuidaram e tudo mais. 
— Só isso? 
Natália não respondeu. Então, Alkes complementou: 
— Eles compram e lavam as nossas roupas, nos educam, fa-

zem comida, limpam a casa, lavam os pratos, chamam a atenção 
dos nossos erros, preocupam conosco quando ficamos doentes, 
nos levam para a escola, nos tratam com carinho, nos dão pre-
sentes em dias festivos, cantam para nós, nos elogiam, nos acon-
selham em momentos de dificuldade, trabalham duros para nos 
satisfazer... 

Cada item que ele falava, comecei a lembrar dos momentos 
juntos com os pais. Realmente eram infinitas coisas que eles fa-
ziam por mim. 

— E o que nós fizemos por eles? 
O colega começou a andar em frente de nós, como se nos 

contasse de um em um. 
— Quando eles precisavam de nós, sempre estamos dispo-

níveis? Respeitamos? Se não somos corteses nem com os pais, 
que é o “básico”, adianta falar algo sobre cortesia com os colegas? 

Ao ouvir isso, Anastácia caiu no choro. 
— Não precisa ficar sempre chorando... — resmungou 
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Gabriel. 
Anastácia pôs a falar: 
— Não... é que... Eu lembrei quando eu estive doente, aos 

seis anos... O médico havia dito que eu estava sem esperanças. E 
meus pais... lutaram muito para que eu melhorasse. E melhorei... 

Em cada palavra, ela tremia. 
— Agora que o Alkes disse... Realmente fui fraca... não pude 

fazer nada para compensar...! 
Fui levado pela emoção e disse a ela: 
— Isso não é verdade! 
Todos olharam para mim. Fiquei nervoso, mas continuei: 
— Somos muito pequenos para fazer algo grandioso. Então 

eu acho que, como Alkes disse, o máximo de respeito e compre-
ensão é o mínimo que podemos fazer! Estamos vivos... E você 
está viva — me referi à Anastácia. — E temos um projeto pela 
frente, alguém... precisa de nós. 

Terminei de falar com uma expressão sem graça. Não era o 
meu jeito, no entanto, fez-se um bom efeito. 

— Grandioso... — elogiou Gabriel. — Até o Eduardo está fa-
lando bastante! E bonito, haha! — bateu as palmas. 

— Estão todos evoluindo! — disse Alkes alegremente.  
A Natália, que também esperava um elogio, disse: 
— Então se eu respeitasse os outros, logo, serei respeitada. 

Se eu tratar a pessoa mal, a pessoa irá me tratar mal também. 
— E existe uma lei... Qual é a lei? — perguntou Alkes. 
— Causa e efeito! — respondi, pois ele já tinha me contado. 
Depois, Alkes colocou na mesa um frasco de remédio, o que 

estava incluso uma bula enrolada dentro. Ele explicou: 
— Falando sobre doenças. Como uma pessoa faz para evitá-

las? 
Gabriel apressou-se a falar: 
— Evitá-las... Depende da doença. Se for a dengue, não po-

demos acumular água parada para a reprodução do mosquito Ae-
des Aegypti. 

Hugo deu uma risada, deixando Gabriel um pouco bravo. 
Mas Alkes continuou perguntando: 
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— E como sabia disso? 
— Eu vi nos panfletos e na televisão. Porque sobre as doen-

ças, precisamos saber de três coisas... 
— E quais são esses três? 
— Hum... A causa, sintoma e prevenção. 
— Exatamente — Alkes falou com entusiasmo. Enquanto 

isso, os colegas olharam-se uns aos outros, confusos. — São essas 
três informações importantes para uma doença. E se relacionar-
mos com o Bullying, também são essas três que todos deveriam 
saber. 

Todos disseram um “Ah” de entendimento. Concordamos 
que era isso que precisava ser passado nos cartazes. 

— Poxa, então, o que estamos esperando? — perguntou 
Hugo. — Vamos começar! 

Fomos todos para uma papelaria comprar os materiais e 
cada um pagou com a mesma quantia. Voltamos para o colégio e 
começamos a trabalhar. Gabriel encarregou-se a pesquisar sobre 
o tema, a Natália e Anastácia nos rascunhos, enquanto Hugo, Leo 
e eu escrevemos nos cartazes com canetões. 

— Legal... É a primeira vez que faço um trabalho que não 
vale nota. Será que vai dar tudo certo? — reclamou Hugo. 

— Precisamos ter fé... — resmungou Alkes. 
— Oh... Alkes! — pediu Natália. — O que eu escrevo sobre 

sintomas? 
— Sintomas seriam os efeitos. Primeiro, escreva que o pra-

ticante de Bullying carregaria uma consciência pesada por mal-
tratar outra pessoa; depois, a vítima carregará o ódio por ter sido 
intimidada, o que pode durar muito tempo, levando até conse-
quências graves. 

— Alguém já ouviu falar sobre o fantasma da Anita Pauller? 
— perguntou Gabriel para todos. 

— Gabriel, de novo não! — reclamou Natália. 
— Ué, por que não? A Anita também sofreu Bullying, depois 

ela se suicidou por causa da pressão! 
— Boa ideia — disse Alkes —, coloquem notícias reais sobre 

as consequências de Bullying nos cartazes. Não só notícias daqui, 
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como do mundo todo; assim, as pessoas irão conhecer a gravidez. 
— Desculpe, alguém está grávida? — brincou Gabriel. 
Todos da sala riram. 
— Apesar de que Alkes tenha um sotaque estranho, ainda 

fala errado, haha! — riu Natália. 
— Tá bom, vou melhorar o meu português... É gravidade, 

não gravidez — corrigiu Alkes, também rindo do seu erro. 
Imaginei como todos se sentiriam se soubessem que ele era 

um extraterrestre disfarçado. No entanto, se isso acontecesse, eu 
deixaria de ser notado e todas as atenções voltariam para ele. 
Logo que pensei dessa forma, preferi ficar quieto. 

No outro dia, continuamos os cartazes; agora com fotos im-
pressos. O José veio à tarde para nos ajudar nas ilustrações, ele 
era um verdadeiro artista! Cada desenho nos impressionava pela 
sua criatividade e técnica. Gabriel até o convidou a participar do 
projeto, mas ele recusou, pois não estava interessado ou não 
acreditava no sucesso. 

— Deixe-o — consolou Alkes. — Se a pessoa não possui fé, 
não adianta. Não podemos forçá-la a entrar. 

— Eu posso convidar algumas amigas minhas? — perguntou 
Natália, tirando o suor da testa. 

— Sim, quanto mais gente, melhor! — o garoto segurou um 
lápis com as duas mãos, fazendo de conta que iria quebrá-lo. — 
Um simples graveto se quebra facilmente, mas com dez gravetos 
fica resistente, difícil de quebrar com as mãos. Aliás, cada um pos-
sui uma função especial a exercer, precisamos descobrir esses ta-
lentos! 

E foi assim, a cada dia, uma ou duas pessoas entravam no 
projeto. Trabalhando fortemente em criar cartazes e até vídeos, 
o que Hugo tinha facilidade. Em casa, fiquei pesquisando algumas 
frases de Confúcio para pôr nos cartazes, tais frases serviram para 
refletir. Usei o computador para buscar, até encontrar uma: 

“O homem nobre atribui a culpa para si próprio; enquanto o 
homem comum, aos outros.” 

Esta frase me pareceu familiar, apenas não me lembrava de 
onde havia escutado. Mesmo assim, me fez bastante sentido 
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naquele momento; no dia em que me desculpei da Natália e do 
Gabriel, estes também me desculparam. Por mais que eu não 
soubesse de quem realmente era o culpado, no fim, fizemos as 
pazes e largamos a antipatia. Quando isso ocorreu, é como se a 
culpa – de quem que seja – tivesse apagada, pois ninguém estava 
zangado com ninguém. 

— Filho, vem aqui arrumar a mesa pro jantar! — chamou-
me minha mãe de cozinha. 

— Não posso, estou trabalhando! — gritei. 
Parei por um segundo. Lembrei que eu precisava ir. Se não, 

as palavras que eu falei para os colegas naquele dia não seriam 
válidas. Senti-me como uma obrigação: 

— Na verdade, estou indo, mãe! 
Desliguei o computador e corri para a cozinha. No outro dia, 

colamos todos os cartazes nas paredes do colégio. Ficaram bas-
tante coloridos e chamativos por causa das fotos e dos enfeites. 
Logo, durante o intervalo, todos os colegas, inclusive os professo-
res, foram apreciar os cartazes. Resolvemos não colocar nomes, 
pois Alkes havia dito: 

— O ser humano gosta de se destacar, de brilhar mais que 
os outros, competir... Por isso vai criando o egoísmo, o que nos 
faz pensar que somos mais que os outros; desse jeito, tentamos 
dominar, abusar, intimidar os mais fracos, que são qualidades de 
um praticante de Bullying. Devemos afastar o máximo de ego-
ísmo e evoluir o nosso amor, e é isso que estamos fazendo: ajudar 
os outros e não pensar só sem si. Não sentem mais felizes sempre 
quando estão ajudando os outros? 

Este era um dos conceitos que ele nos deu, depois de “não 
desejar algo de troca”. Por isso todos resolveram não colocar os 
nomes para não se sentirem egoístas. Pois sempre que tinha um 
cartaz mais bonito, a primeira coisa era procurar pelo nome de 
quem fez. 

Ainda no intervalo, olhei para os cartazes de um em um. O 
primeiro mostrava o tema “O que é Bullying”, com uma descrição 
detalhada do assunto; em seguida, os cartazes sobre causa, sin-
tomas e prevenção. Todos ilustrados. 
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No cartaz de causa mostrava itens destacados como ego-
ísmo, inveja e desejar o mal ao próximo, explicando cada um de-
les. Depois, no cartaz de sintomas, foram explicados os seus efei-
tos e as piores consequências, citando notícias. Vi a foto de um 
homem armado e crianças correndo, era de dois anos atrás 
quando um homem invadiu uma escola e atirou nas pessoas. A 
causa seria que ele era vítima de Bullying na infância e quando 
cresceu, voltou para vingança; no final, suicidou-se. Eram vários 
casos repetidos. Ri do fantasma que Gabriel desenhou sobre a 
Anita Pauller.  

No mesmo cartaz, ainda foi citado uma frase de Siddhartha 
Gautama: “Um amigo insincero e mau é mais temível que um ani-
mal selvagem; a fera pode ferir o corpo, mas o mau amigo pode 
ferir a mente.” Em outro cartaz, havia dados sobre números de 
suicídios e violência pela causa em comum, o que me assustava 
muito. 

E por fim, o cartaz de prevenção, o que foi escrito especial-
mente por Alkes, e ao lado, havia desenho de duas pessoas sorri-
dentes apertando as mãos: 

“Você já leu até aqui, já conhece o que é Bullying e as suas 
consequências. Agora, é necessário que evite isso! Ame os próxi-
mos e não os machuquem, eles são iguais a você, seres humanos. 
Em vez de abusar os outros para conquistar a sua “falsa” felici-
dade, por que não fazer com que as pessoas se sintam felizes? 
Esta é verdadeira! O egoísmo apenas trará sofrimento, violência 
e antipatia; enquanto o amor traz paz, união e alegria dura-
doura!”. 

“Os olhos podem não ver, mas a Lei da Causa e Efeito pode. 
Tome cuidado com as suas atitudes! Logo, não se zangue com as 
palavras feias, apelidos, ofensas... Tente ser a rocha que não é 
abalada pelo vento, e não haja como duas espadas. Você será fe-
liz, e muito feliz, quando descobrir o sabor da vida. Enquanto as 
palavras feias serão como uma mosca zumbindo nos ouvidos, que 
não fazem interferência alguma.” 

— Descobrir o sabor da vida... — comentou Natália, ao meu 
lado. — O que seria isso? 
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— Acho que nos próximos cartazes ele nos pedirá a escrever. 
— falei. — Ele é cheio de surpresas. 

— É... Faz-nos pensar bastante...! 
Uma pausa. Depois, continuei: 
— Bem, este “os olhos podem não ver, mas a Lei da Causa e 

Efeito pode”, o que quer dizer? 
Ela me olhou com simpatia e disse: 
— Acho que ele irá nos pedir a escrever nos próximos carta-

zes. 
Rimos. Eu não podia acreditar que, depois daquele incidente, 

continuamos tanto amigos quanto nunca. Através do projeto, 
pude me dedicar bastante a praticar a calma, pois havia ainda co-
legas me fazendo graça. Com o tempo, pude me controlar mais 
fácil, simplesmente ignorando o ofensor ou rindo junto com ele. 
Parecia loucura, mas no final, sempre ficava tranquilo, sem deixar 
mágoas. 

Os dias passavam e eu me sentia cada vez mais vivo e um 
preenchimento de felicidade graças aos amigos. Pois é, não é 
apenas um amigo, e sim, amigos! Pois o projeto chamou atenção 
da escola e mais gente participou, o que facilitou a milha relação 
com as pessoas. Afinal, todos estavam com as mesmas intensões 
de acabar com o Bullying, por isso tratamos um ao outro como se 
fossem irmãos de família. 

— Espera aí! As Julies não podem entrar! — disse Natália, 
inconformada. 

— Quem? — perguntou Alkes. 
— Julies: Julena, Letícia e Esmeralda do segundo ano de en-

sino médio. Elas são horríveis! Você não sabe como elas tratam 
outras garotas, com pura maldade. Se sentem superiores só por-
que são ricas! 

— E por causa disso, não as deixam entrar no projeto? 
— Claro, são agressoras! 
— Natália, o projeto tem como motivo ajudar os colegas a 

defenderem, como também, fazer com que mudem após desco-
brirem os seus erros. 

— Eu não confio nelas... Por favor, não permita. 
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— Precisamos aprender a perdoar, Natália. Você não se en-
ganou após trabalhar junto com o Eduardo? 

Os dois olharam para mim. Senti vergonha, logo, eu disse: 
— O que estão olhando? 
— Hã... Nada — respondeu Natália, chateada. 
No dia seguinte, foi distribuído para todos os líderes de sala 

um vídeo para ser transmitido aos alunos. Nele, conteve anima-
ções de histórias engraçadas e montagens de notícias de televi-
são. Logo, apareceram as mesmas mensagens que escrevemos 
nos cartazes, inclusive os ensinamentos advindos de livros anti-
gos que falavam sobre respeito e amor ao próximo. 

— Alkes, o líder do sexto ano me contou que a turma deseja 
fazer um teatro sobre o tema. Seria uma boa ideia, não acha? — 
disse Gabriel. 

— Hum, muito legal!  
— É, e os professores não ajudam — resmungou Hugo. 
Ao falar isso, a professora Kátia, de história entrou em nossa 

sala de reunião, pedindo: 
— Eu sei que só tem alunos trabalhando, mas... Se puder, eu 

posso entrar também? 
— Claro — respondeu Alkes, entregando uma folha em 

branco para ela. — Por favor, faça um rascunho de uma tabela 
neste papel. 

— A tabela é sobre... 
— Lista de denúncias, para semana que vem. 
E assim, continuamos indo às tardes para planejar e discutir 

sobre semana que vem, na qual teria um momento próprio para 
denúncias. No tempo livre, aproveitei para usar a rede social 
MyPeace para conversar com os novos amigos sobre qualquer 
coisa. Na escola, a rotina ficou cada vez melhor também pelas 
amizades, o que para mim, eu já estava no paraíso. Eu descobri 
que para ganhar novos amigos, não era esperá-los chegar até 
mim, e sim, era preciso eu me aproximar deles. 

A semana de denúncias chegou. Montamos uma fileira de 
mesas e cadeiras no pátio do colégio; durante o intervalo, orga-
nizamos quatro filas de alunos que precisavam de ajuda. Como 
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eu não falava direito sentei-me ao lado de Alkes para acompanhar 
as conversas. Cada aluno contava o seu caso e o meu amigo res-
pondia, dando dicas. Irei mostrar só os casos para economizar 
tempo, eram mais ou menos assim: 

— Eu... — disse uma menina, sentada em nossa frente. — 
Estou sofrendo muito por causa de apelidos que os outros dão, 
que eu não gosto. E quero que eles parem! 

— Eu brinco todos os dias com um colega da minha sala, mas 
ele parou de vir às aulas e tenho medo que algo de ruim aconteça 
por causa disso! O que eu faço? — disse um menino. 

— Tem dois caras do oitavo ano que me batem. Tá certo que 
fiz graça com eles uma vez, mas só por causa disso não param de 
me perseguir! Converso com meus pais e eles não me entendem 
— disse outro menino mais. 

— Sinto-me excluída de todo mundo — disse outra menina. 
— Na Educação Física sou sempre a última a ser escolhida e 
quando tento entrar num grupo de pessoas, eles simplesmente 
me ignoram e não querem fazer amizade comigo. Sou muito 
triste... 

A cada conselho que Alkes dava, sempre tinha um exemplo 
ou uma fábula para contar. Eu gostei mais deste: 

— Um dia, um grupo de leões andavam devagarzinho para 
atacar uma zebra na relva. Portanto, entre eles, havia um leão 
albino de pelagem branca; este chamou a atenção da zebra, o 
que fez o perceber o plano de ataque e acabou fugindo. Por isso, 
o leão branco é odiado entre os leões normais pela sua cor e é 
excluído do grupo. Mas quando saiu, o leão branco foi visto pelos 
humanos, e estes, começaram a tirar fotos e gostando muito dele. 
Pois para os humanos, os leões brancos eram raros, por isso, os 
dá muita atenção. Então, se por um lado há pessoas que te igno-
ram, por outro lado há pessoas que te amam. Apenas seja você 
mesmo que todos os dias serão felizes! 

A turma de nono ano criou uma paródia divertida graças ao 
professor de música, que estava inspirado. Depois de descobrir-
mos isso, marcamos um evento para o último dia de aula, antes 
das férias de inverno; o que teria teatro, música e um discurso 
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para os pais e alunos. 
— Estou com materiais roubados! — disse uma aluna em 

frente de mim e de Alkes, ainda na fila de denúncias. — Quero 
que resolvam este caso agora! 

— Espere... — falei. — O assunto aqui é sobre Bullying, sobre 
roubos deve falar com a coordenadora! 

Ela se retirou, aborrecida. Fiquei pasmo com este tipo de 
acontecimento, pois ela não era a única a reclamar sobre isso: 

“Roubaram o meu estojo”, “os meus pincéis”, “alguém vas-
culhou em minhas coisas, quero que verifiquem isso”, “a minha 
caixa de maquiagem”, “os potes de tintas que eu trouxe para Ar-
tes”, “meu celular foi roubado”, e muitos outros. Olhei para Alkes, 
que também estava surpreso: 

— Este é um caso grave... Roubos acontecendo em pouco 
tempo e com grande número de pessoas! 

— O que faremos? — perguntei. 
— Vamos ter que descobrir. 
Desesperadas, Natália e Anastácia correram até nós. 
— Vocês também notaram isso? — disse a Natália. — Aqui 

em nossa turma também teve materiais roubados! 
O sinal bateu. Voltamos para a sala e nos sentamos. A pro-

fessora entrou junto com a coordenadora, esta falou: 
— Eu acho que todos vocês estão cientes do acontecimento. 

Antes foi o anúncio da bomba, como todos sabem, é falso; e 
agora, está acontecendo uma série de roubos. 

“A bomba não é falsa”, pensei. Óbvio que fiquei irritado um 
pouco, mas rapidamente resolvi deixar de lado. 

— Bem, nós fizemos uma reunião e... — a coordenadora tro-
cou olhares com a professora. — A partir de amanhã, nós tranca-
remos todas as salas durante o intervalo, aulas de Educação Física 
e de laboratório. Os únicos lugares que vocês poderão se movi-
mentar são os corredores, o pátio e o refeitório. Enquanto isso, a 
sala do diretor, sala dos professores e biblioteca serão proibidas. 
É só isso. 

Após a coordenadora se retirar, a turma começou o barulho 
de muita conversa, enquanto isso, a professora presente 
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escreveu no quadro a matéria de Matemática. 
— Já roubaram os seus materiais? — perguntou o colega da 

minha frente. 
— Não — respondi. — E os seus? 
— Já... Umas três: régua, compasso e borracha. Tudo neste 

intervalo. 
— Isso não faz sentido. Para quê alguém vai precisar de tudo 

isso? Porque se ele usasse aqui, na escola, é fácil de o dono iden-
tificar os seus pertences. 

— Bem, eu acho que ele irá vendê-los. Sabe as gangues que 
tem hoje em dia? Meu boné foi roubado no ano passado e eu 
encontrei dias depois na rua com um senhor vendendo objetos. 

— Como tinha certeza que era seu? 
— Oras, tudo que é meu, eu sei que é. Aliás, são os meus 

objetos, não gosto de compartilhar com ninguém. 
— Mas se roubarem as suas coisas, vai querer tomar de volta? 
— Ah não... Isso é diferente! Se já tomaram não pertencem 

mais a mim, meus pais compram novos e melhores, e só pra mim. 
Fico mais feliz! — riu ele. 

Eu não achei conveniente a resposta, queria ter Alkes agora 
ao meu lado para explicar isso, resolvi perguntá-lo depois das au-
las, no metrô. Mas quando cheguei lá, já tinha me esquecido do 
assunto. 

No dia seguinte, como a coordenadora mandou, as salas fo-
ram trancadas e a maioria dos alunos foi para o refeitório, que 
nunca o vi tão cheio. No meu colégio, os lanches são do estilo 
buffet, em que a pessoa pega o que quiser. Havia uma fila enorme 
para os banquetes, cada um com seu prato. Quando chegou a 
minha vez, a lâmina da faca cortou o meu dedo logo que a tirei 
com pressa. 

— Ai — gemi, pois realmente doía. 
— Se este pequeno corte te traz tanta dor... — disse Alkes 

atrás de mim. — Imagine os animaizinhos inocentes que você 
come. 

Olhei para o meu prato, não tinha carne. Um alívio. Pergun-
tei a ele se no seu planeta eram todos vegetarianos. 
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— Quando uma civilização alcança um alto nível de amor, 
passa respeitar a todas as criaturas. Não importa a raça, cor ou 
espécie. Na Terra, as boas ações estão começando por poucos, 
mas o importante é em escala planetária, de todos cumprirem — 
respondeu ele colocando azeite na salada. 

Procuramos um lugar para nos sentar, onde tinha cadeiras e 
mesas brancas retangulares e muito largas. Ao nosso lado, havia 
dois colegas do ensino médio conversando: 

— Que raiva — disse um deles. — Meu tablet foi roubado, 
não sei o que meu pai vai fazer comigo quando ele souber! 

— E por que o trouxe para a escola? A culpa foi sua — dis-
cutiu o rapaz de frente. 

— Não, mas é porque eu queria mostrar uma foto para o 
Jackson, lembra da festa? 

— Ah, eu sei. Aquela foto do Maicon caindo... — riu o outro. 
— Posta no MyPeace, ué! 

— Claro, como seu eu fizesse Bullying com ele! 
— Idiotice sua. Você já sabia que todo mundo está comen-

tando sobre o roubo e mesmo assim, traz um brinquedo tão caro 
para a escola...  

— Brinquedo?! Um tablet de dois mil reais e diz brinquedo!  
O outro apenas fez uma expressão de não saber nada, levan-

tando as mãos ao lado da cabeça. 
— Sabe o que eu acho? — continuou. — Você é o ladrão. 
O rapaz de frente expressou-se a raiva por ter ouvido uma 

ofensa: 
— Como é que é? 
— Você é o único cara do colégio que sabia do meu tablet. 

Ninguém mais o viu além de você! Me devolva! 
O garoto ia se levantando, quando o outro jogou o suco de 

uva nele, manchando a sua camiseta branca. As meninas que es-
tavam sentadas perto gritaram um “oh”. Logo, o rapaz deu-lhe 
um troco jogando a comida do prato no outro, que sujou ainda 
mais. As risadas tomaram conta do refeitório, enquanto isso, eu 
e Alkes nos afastamos da confusão. Logo, um menino de longe 
gritou: 
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— GUERRA DO LANCHE!!! 
Os alunos gritaram de alegria e começou-se a bagunça: to-

dos jogaram torta, arroz, macarrão, suco e qualquer comida da 
mesa uns aos outros. O chão começava a se sujar e as pessoas, 
todas manchadas de comida, se divertindo. Alguns não gostaram 
da brincadeira e saíram do refeitório, enquanto isso, mais alunos 
de fora entravam para participar da confusão. 

— Hei, Eduardo! — gritou Gabriel de pé em cima da cadeira, 
segurando um prato de bolo em suas mãos. — Cuidado com isso! 
— em seguida, jogou-o em minha direção. 

Nem tive tempo para fugir e fui atingido pela comida, man-
chando o rosto e as roupas. Depois, escondi-me de baixo da mesa 
e Alkes veio até mim, também sujo. Vi que ele não gostou ne-
nhum pouco da situação. 

— Faça alguma coisa! — gritei, por causa do barulho. 
— A minha mochila está na sala, não posso fazer nada! — 

gritou ele. 
Logo em seguida, Roger e Lourenço apareceram ao nosso 

lado, abaixados e segurando duas garrafas de suco de laranja. Os 
dois abriram as tampas e jogaram o suco em nós, nos molhando. 
Não ficando parados, saímos correndo. 

— Hip... Hipnose à distância... Qualquer coisa! — gritei para 
ele, dando uma sugestão. Pois lembrei que os “etês” podiam ter 
poderes especiais, assim como hipnotizar. 

— Boa ideia! — Alkes atreveu-se a correr entre a multidão, 
não se importando em ser atingido pela comida. 

Segui-o até uma porta do refeitório e entramos na cozinha, 
que não havia ninguém, pois os cozinheiros devem ter saído. Al-
kes vasculhou num armário e tirou um pequeno objeto metálico 
de forma espiral. 

— Lembra do magnésio que você trouxe para a experiência 
de química? — perguntou ele. 

— Sim — respondi. 
— Então, você esqueceu de levar para casa e deixou um na 

cozinha. 
Era verdade, pois como meu pai era engenheiro mecânico, 
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me emprestou magnésio para eu levar à escola para fazer um ex-
perimento. 

— E o que vamos fazer com isso? — perguntei, desesperado. 
— Para eu fazer hipnose com todo mundo, preciso de um 

meio físico. E a luz é uma... onda! Lógico! Queimando o magnésio, 
irá liberar uma luz forte, assim poderei usá-lo para a hipnose. 

Ele pegou um isqueiro, um pegador de espaguete e uma to-
alha. Em seguida, enrolou a toalha no pegador, protegendo a mão 
e segurou o magnésio usando o próprio pegador. Depois, ele cor-
reu em direção à multidão, mas de repente, foi empurrado por 
um colega e o magnésio foi jogado para longe. 

— Ah... não! — resmunguei. 
Corri para recolher o magnésio, o problema é que comecei 

a sentir enjoos, por causa do cheiro dos alimentos e da gritaria. 
Inesperadamente, apareceu na minha memória imagens de 
quando eu era pequeno, quando eu lia um livro sozinho no porão 
da escola e os colegas jogando lanche em mim. “A essa hora não, 
não agora...”, pensei. Mas logo a tontura me dominou e as grita-
rias começaram a diminuir e a visão ficou borrada, eu estava pres-
tes a cair... 

— Eduardooooooo!!! — gritou Alkes. 
“É verdade”, pensei, “o passado já se foi, agora preciso con-

centrar-me no presente, tenho muito que fazer”. Precisava me 
despertar. Balancei a minha cabeça com força e segurei o nariz 
para não sentir o cheiro. Logo, peguei o magnésio do chão e jo-
guei de longe para Alkes. Este segurou e usou o pegador para 
apoiar, em seguida, queimou o magnésio com o isqueiro com 
muita rapidez. 

Apareceu-se uma chama branca e forte. O colega extrater-
reste subiu em cima de uma mesa e ergueu o magnésio no alto, 
de olhos fechados. Todos olharam para a luz, inclusive eu; e de 
repente, é como se a luz ganhasse mais força chegando a nos ce-
gar. Logo, na minha visão estava tudo branco, não conseguia en-
xergar mais nada e o silêncio era assustador. 

De repente, comecei a ver alguma coisa azul e fumaça 
branca se movendo em minha direção. Parecia que eu estava no 
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céu, como se eu estivesse entre as nuvens voando, uma visão 
muito real! Do nada, olhei para baixo e comecei a cair em alta 
velocidade. “Caí” até o chão e observei um terreno seco e ama-
relo. Era um campo quase vazio, senão algumas gramíneas ama-
reladas e, no centro, uma aldeia de palha malfeita.  

Passou-se pela entrada e a imagem foi focada em um me-
nino, ou apenas se parecia, pois era muito magro. Ao redor havia 
moscas e muita terra. Este menino estava deitado, o corpo pare-
cia não haver músculo algum, se não as marcas de esqueleto à 
mostra. A cabeça dele era toda encolhida, chegando a perceber 
a gravidade; dos seus olhos, saíam lágrimas e seu rosto, uma ex-
pressão de dor. Ele começou a rastejar com muita dificuldade em 
direção à mãe, que também estava deitada e imóvel, na mesma 
situação do menino. Rapidamente, chegou ao momento em que 
ele não podia mais se mover, nem forças para um gemido, apenas 
levantou as suas finas mãos parecendo um galho, pedindo qual-
quer ajuda deste mundo. Aquilo não era humano, não podia ser! 
Existe alguém que sofre tanto assim? Que fome agudo ele devia 
estar passando... E ninguém estava lá para salvá-lo, então ele ia 
morrer ali, naquele lugar?! 

A visão voltou ao normal. Estava eu lá, ainda no refeitório, 
de joelhos. Olhei para o redor e vi que os colegas também se ex-
pressavam tristeza, depois, olhei para o chão, onde tinha muita 
comida fresca e saudável. Tanta comida capaz de encher a minha 
barriga por dias... 

Como ao lado havia uma sacola de plástico, comecei a pegá-
lo e recolher os alimentos jogados e pisoteados do chão. Não me 
importei com o cheiro, nem senti mais nojo. E depois de notar, os 
outros colegas começaram a repetir a mesma ação. 

 — Eu não estava preocupado com a bagunça, muito menos 
com a diversão. E sim, com tanta comida desperdiçada — disse 
Alkes, na viagem de metrô comigo. 

Pois quando acabou a confusão, tivemos que limpar todo o 
refeitório e voltamos para casa com camisetas emprestadas. 

— Aquilo que você nos mostrou era verdade? — perguntei. 
— Foi uma cena que eu vi há dois dias. Não é a primeira vez 
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que eu vi aquilo, Eduardo. Coisas assim estão acontecendo agora, 
no mundo todo. 

— Eu não sabia... Era tão real e chocante. Tudo bem que eu 
já vi algo parecido em fotos, mas nada me fez sentir o que é real-
mente. 

— Infelizmente, as pessoas precisam de um “empurrãozinho” 
para se despertar de certas coisas. Assim, não continuarem fa-
zendo errado. 

— E-errado? 
— Por exemplo, se você estiver bebendo uma água, mas não 

sabe que a água é contaminada, o que poderia acontecer? 
— Eu ficaria doente seu eu continuar bebendo. 
— Sim, mas quando você tem consciência de que a água que 

você bebe é contaminada, imediatamente você para de beber. 
Alkes olha para o vidro da janela, observando o cenário dos 

edifícios da cidade. 
— É assim que está a humanidade atualmente, fazendo coi-

sas que pensam que estão certos e não enxergando o outro lado 
da situação. No momento em que os colegas estavam jogando 
lanche um ao outro, pensavam apenas na diversão, não dando 
valor à comida. No entanto, depois que eu os hipnotizei, mos-
trando a cena do menino, rapidamente “acordaram” e viram que 
não era legal o que estavam fazendo. 

Ele olhou para mim, com ternura. 
— É preciso conhecer o mal para dar valor ao bem. 
Pensei por um momento. Resolvi guardar esta frase para en-

tender mais tarde, pois eu estava bem cansado. 
— Bem, hoje à tarde eu posso ir para a sua casa? — pergun-

tou ele. 
Dito isso, recuperei rapidamente a minha energia: 
— Claro! 
— Pois tenho algo interessante a te mostrar. 
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Capítulo 7 – O porão secreto 

Certamente, eu não perderia por nada neste mundo para 
receber um extraterreste em minha casa. É claro que durante a 
viagem de metrô, eu combinei com Alkes sobre o horário; ele iria 
à minha casa por volta das cinco. Depois, jantaria com a minha 
família, e assim, com certeza eu estava ansioso. 

— Filho, o que aconteceu com a sua camiseta? — perguntou 
minha mãe, logo que entrei na cozinha. 

— Teve uma guerra de lanche — respondi —, por isso sujei 
a camiseta e está aqui dentro da mochila. Isso que estou usando 
é emprestado, deixe-me que depois eu lavo. 

— Isso não está legal. Como pode uma escola deixar isso 
acontecer? E a comida, foi todo jogado fora? 

Olhei para o chão, lembrando da imagem aterrorizante do 
menino. 

— S-sim... — respondi. — Ah, mãe! Tenho um colega que 
gostaria de vir aqui em casa no final da tarde. Ele pode jantar com 
a gente? 

A minha mãe me olhou com as sobrancelhas erguidas. 
— O que foi? — perguntei. 
— Nada — respondeu ela —, é que é tão raro você convidar 

alguém. Quem é este amigo? 
— Ele se chama Alkes, um estrangeiro, de Austrália — dis-

farcei —, mas já sabe falar muito bem português. 
— Que legal, filho. Vou preparar uma boa comida! 
Quando ia saindo para arrumar o meu quarto, me lembrei 

de outra coisa e voltei: 
— Ah, sim. Ele é vegetariano, não come nada de carne e... 

alho e cebola. 
— Nossa, o que eu devo cozinhar então? — perguntou ela, 

pasma. 
— Hum... Comida extraterreste? — brinquei. Depois disso, 

voltei para o meu quarto, limpando o chão e a bagunça das rou-
pas. 

À tarde, terminei o serviço de casa e caí no sono. Sonhei que 
eu estava no pátio do colégio, durante o intervalo, e um grupo de 
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colegas batiam num menino indefeso. Lembro que eu parti para 
a luta, tentando defendê-lo; mas logo, fui o alvo do grupo e per-
cebi que era o Jéferson e seus amigos me batendo. Acordei. Alkes 
havia me dito que era preciso perdoar a todos, independente-
mente do que fez. Mas para Jéferson, eu não conseguia perdoá-
lo ou... jamais perdoaria! Eu simplesmente não conseguia aban-
donar sobre tudo que ele fez em mim. Baguncei os meus cabelos, 
tentando me controlar. “Não, não consigo”. 

Olhei para o relógio, que se mostravam quatro e meia. En-
quanto eu esperava, fui para a sala-de-estar assistir “Guerra dos 
Aliens”, um filme de ficção-científica sobre alienígenas invadindo 
a Terra e dominando os humanos. Quando vi o começo do filme, 
eu já me senti confuso... “E se Alkes fosse do mau?”, duvidei. Não, 
não podia. Depois de tudo que ele fez, é impossível ter alguma 
intenção ruim vindo dele. 

A campainha tocou-se, fui imediatamente abrir a porta e lá 
estava o colega com a sua mochila verde carregada nas costas. 

— Boa tarde, amigo! — cumprimentou ele, sorridente. 
Ele entrou e fomos para o sofá nos sentar, com o filme pas-

sando na televisão. 
— Seus pais não estão em casa? — perguntou ele, olhando 

ao redor da sala. 
— Estão trabalhando — respondi. — Normalmente fico em 

casa sozinho, apenas de noite eles voltam. Então, vamos p... 
— Hum, e eles estão bem? — interrompeu.  
— Ah... Como sempre, preocupados com os negócios. 
— E você... Ouvindo-os, tendo respeito, ajudando-os no que 

puder...? 
— Ah... Isso sim, estou fazendo o possível. Mas tem certas 

vezes que eu não consigo, Alkes. 
— É? Me conte como que é! 
Eu estava com muita pressa em descobrir o que ele queria 

me mostrar, o que me irritou, mas o colega só insistia no assunto. 
Então me acalmei, contando: 

— É o meu pai... Ele chega em casa e começa a ficar estres-
sado. Tipo, tentei conversar, mas qualquer palavrinha errada é 
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um incômodo para ele. Aí, do nada, começa a me xingar, dizendo 
coisas sem sentido. Eu fico muito chateado com isso, pois ele que 
não me compreende! 

— Então vocês brigam? 
— Isso... E não me arrependo! Não acho justo ele me tratar 

assim. 
Na televisão, estava passando a imagem de uma mulher cor-

rendo desesperadamente na escuridão. Era uma cena do filme, 
em que os alienígenas a seguiam atrás. 

— Eduardo — disse o colega —, às vezes devemos ser um 
pouco severos com nós mesmos. Quando uma pessoa está brava 
e joga a pressão em cima de nós, devemos nos controlar e tentar 
compreender a sua causa. 

— Como, se nem ele mesmo me compreende? 
— O importante não é preocupar se a pessoa não te com-

preende ou não. E sim, se você compreende a pessoa. 
Pensei por um momento. Mesmo assim, não me fazia sen-

tido. 
— Você já imaginou — continuou Alkes — o porquê de ele 

estar tão estressado? Talvez por causa da pressão e cansaço do 
trabalho; já que depois de um dia inteiro dentro das fábricas, o 
que poderia ter acontecido? Deve preocupá-lo neste aspecto. E 
não se queixar só porque ele te ofendeu. 

Ele tinha razão. Nunca tinha pensado dessa forma, eu sem-
pre me preocupei por mim mesmo em primeiro lugar. Mas pen-
sando no lado dele e entendendo todas as circunstâncias possí-
veis, jamais teria feito. Senti-me novamente um idiota. 

— Tem razão — concluí. — Ele, morto de cansaço, e eu, pi-
orando o dia dele. O que... devo fazer? 

— Ter tolerância — respondeu Alkes com maior tranquili-
dade. 

— Que palavra é essa? 
— Significa aguentar as reações desagradáveis, apesar de 

não concordar com elas. Sendo assim, nunca reagir fazendo al-
gum mal e não as deixar afetar o seu próprio humor. Aliás, não é 
uma tarefa para quem sofre Bullying? 
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— Verdade! Às vezes não brigar é muito melhor — isso eu 
senti na pele, por eu ter gritado mais que meu pai e ele ter se 
zangado mais ainda. — Então preciso aprender a ser tolerante. 

Alkes riu. Depois continuou: 
— Na China antiga existia um homem chamado Shun. Desde 

pequeno a sua mãe já havia falecido, então, quem o criou foi o 
pai e a madrasta. Mas a madrasta o trata da pior maneira possível, 
tentou até matá-lo duas vezes... 

— Que loucura! — arrepiei-me logo ao ouvir isso. Logo caí-
mos na risada. 

— Mesmo assim, Shun sempre foi tolerante e nunca se deu 
queixas a isso. Tratou a madrasta como se fosse a própria mãe: 
quando ela estava doente ou tinha necessidades, Shun sempre a 
ajudava na melhor maneira possível. Depois de algum tempo, as 
suas atitudes foram reconhecidas pelo imperador daquela época. 
Então, este imperador resolveu passar o seu cargo para o Shun, e 
não para o seu filho, pois sabia que Shun teria uma boa conduta 
com o país. 

— E ele se tornou imperador de verdade? 
— Sim. E ainda assim, continuou cuidando dos seus próprios 

pais. 
— Nossa... Nunca imaginei que isso poderia se tornar um 

motivo. 
Caímos na risada novamente, depois, Alkes explicou: 
— A piedade filial é o primeiro passo da ética, Eduardo. Sem 

tê-lo feito, é impossível alcançar um sucesso na vida. 
Neste momento, chegou à parte mais horripilante do filme, 

mostrando a cena dos alienígenas devorando os humanos. Ao ver 
isto, Alkes sentiu nojo, e eu também. Tive curiosidade de per-
guntá-lo: 

— Existe alguma possibilidade de isso acontecer? — apontei 
o dedo para a tela. 

O colega me olhou, surpreso: 
— Está falando de alienígenas malignos com intenção de do-

minar a Terra, escravizar os humanos e ainda devorá-los? 
Balancei a cabeça, concordando. Alkes riu alto, e logo disse: 
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— Para o começo da conversa, os extraterrestres tão malig-
nos assim jamais construiriam naves espaciais para viajar milha-
res de ano luz até aqui. 

— Por que não? São malvados e inteligentes! 
Alkes abanou a cabeça, discordando: 
— O que seria da ciência sem o amor? 
— Ah... Destruição. 
— Então, primeiramente, se uma civilização é considerada 

má, capaz de “escravizar outros planetas”, se autodestruiria. Seja 
por meio das guerras ou calamidades. Porque o desejo de con-
quistar outros territórios vem do egoísmo, e o egoísmo se distan-
cia do amor, e sem amor, vem à destruição até com o próprio ser. 

Engoli a seco ao ouvir isso. Logo pensei que a Terra estava 
mais ou menos assim, com alguns países ainda disputando por 
territórios, ilhas e colônias. E quando um povo ficava insatisfeito 
com o outro, se guerreavam entre si, gerando mortes incalculá-
veis. 

— Vamos para o seu quarto, eu quero te mostrar uma coisa 
importante — disse ele, se levantando do sofá. Rapidamente, fi-
quei com muita energia. 

O meu quarto não era grande, nem apertado. As paredes 
eram estampadas com os artistas que eu admirava e cartazes de 
meus filmes favoritos. A escrivaninha era larga e ficava em frente 
da janela, onde por ela, podia ser vista a rua movimentada da ci-
dade. 

Alkes retirou a sua mochila das costas e colocou-a na cama. 
Depois, clicou alguns botões na tela lateral e, em seguida abriu o 
zíper. Desta vez, eu vi que o colchão se afundou um pouco, então 
percebi o tanto de peso que guardava a mochila. 

O colega retirou de lá, uma placa metálica e grossa, o que 
me lembrava de um notebook fechado, pois parecia ter camadas. 
Após ter colocado na escrivaninha, ele abriu a suposta “placa” em 
três partes com precaução, todas para as laterais; preenchendo, 
assim, toda a escrivaninha. Após isso, as placas divididas se trans-
formaram, automaticamente, em estantes que subiam devagar 
para cima, até o seu limite. Era difícil descrever esta máquina 
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extraterrestre, mas uma coisa concluí: o meu quarto havia se tor-
nado num chique laboratório! 

— Uaaauuuu!!! — exclamei alto. 
Alkes se divertia com a minha cara de surpresa. Logo, ele se 

dirigiu à parede do quarto e apertou um botão, desligando a luz. 
Imediatamente, a base do “laboratório” se clareou, com as luzes 
vindas de baixo para cima. O que deixou o quarto um pouco es-
curo, destacando apenas os estantes de metal. 

Delicadamente, as mãos do colega foram para um frasco de 
vidro, que continha um fluído transparente, preso a um suporte. 
Retirou-a e dirigiu-se ao painel central, onde era o único lugar va-
zio e espaçoso. 

— O que eu estou segurando é água normal, H2O — expli-
cou-me Alkes. — Quer bebê-lo para ter certeza? 

— Não, obrigado — agradeci o convite, levantando as so-
brancelhas. — Eu acredito em você. 

Ele, satisfeito, derramou algumas gotas de água no painel, o 
que não me fez entender. Portanto, resolvi ficar quieto e esperar 
o que aconteceria. 

— Neste momento — disse ele —, é necessário que fique-
mos com a mente vazia. A máquina só recebe as frequências de 
energia dentro deste quarto, se fizéssemos essa experiência num 
local público, dificultaria o processo. 

— Explique melhor, Alkes. Não entendi nada — reclamei. 
— Bem... Logo vai entender. Venha aqui, em frente da água! 
Fiz o que ele pediu. Fiquei parado, de pé, em frente da placa 

com uma pequena porção de água no meio. E como ele avisou, 
não pude pensar em nada. Apenas segui os comandos que ele me 
dava: 

— Agora, diga “obrigado” para a água. 
— O que? — perguntei-o confuso. 
— Haha, é sério, pode dizer — divertia o colega. 
Olhei para o fluído, que estava imóvel e brilhante por causa 

da luz neon. Falei um “obrigado” devagar e, no início, não acon-
teceu nada. Então, olhei para o colega, esperando uma explicação. 

— Não desse jeito, Eduardo. Fale a palavra com o seu 
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sentido. Pense que alguém te ofereceu um presente de aniversá-
rio... isso! E você o agradece dizendo um “obrigado” — recomen-
dou ele. 

Assim eu fiz. Imaginei a minha mãe comprando um par de 
tênis que eu tanto queria. Depois, o “obrigado” que eu falei para 
a água soou mais natural. Logo, a água começou a se juntar sozi-
nho, transmitindo um som parecido com um papel se amassando. 
A água estava se solidificando! Alkes explicou: 

— Esta água está passando por um processo de congela-
mento, feita pela máquina, a zero grau celsos. Antes disso, ele 
aumentou várias vezes o nível de energia do qual você transmitiu. 
É como se você repetisse o “obrigado” umas duas mil vezes se-
guidas! 

— Hum... E o que acontece? 
— Vamos ver — ele rabiscou algum desenho na tela, talvez 

um comando, e assim, apareceu no ar uma imagem holográfica 
do tamanho da palma da mão: um objeto geométrico que me 
lembrava de cristais de neve, aumentada microscopicamente. 
Mas ao contrário das fotos que eu conhecia, este mudava de 
forma, até se transformar num cristal cheio de ramificações, tudo 
simétrico e bonito. 

— Este... é a água que está aqui? — perguntei surpreso, 
apontando para a pequena porção em cima do vidro. 

— Exatamente! A emoção que você transmitiu para a água 
afetou no seu formato de gelo. Isso representa que, tudo que nós 
falamos ou expressamos, passa uma energia significativa, afe-
tando o seu ambiente. 

Quis testar outra coisa: imaginei o meu pai, bravo, me dando 
uns gritos. O que me deixava magoado. 

— Você é muito chato e irritante! — gritei para a água. 
Imediatamente, o cristal de gelo mudou a sua forma. Perdeu 

as suas ramificações e a sua simetria, tornando-se feio e bagun-
çado. 

— Nossa! É desse jeito que ele se sente? 
Alkes deu uma risada fraca, explicando: 
— Não é que a água tenha emoções. É porque ele tem uma 
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sensibilidade que reage com certas frequências. 
— E se eu dissesse em outra língua? 
— A língua não faz diferença alguma quando o assunto é ex-

pressar um sentimento, Eduardo. Uma mãe precisaria falar para 
o seu filho, um bebê, que ela o ama? 

— Hum... Acho que não. 
— Assim, se eu não souber falar português, quando neces-

sito de alguma coisa é só eu fazer gestos ou expressões para pedir. 
Logo, um sentido pode mudar tudo. Você entende a frase “Ni-
hao ban”? 

— Não — respondi, não sabendo nem de qual língua era. — 
Não sinto nada. 

— A palavra que eu falei, em mandarim, significa “você é 
muito idiota”. Para alguém que não entende a língua, não sentiria 
a ofensa. Mas para uma pessoa que entende o seu significado, a 
palavra pode mudar totalmente o seu humor. Ou seja, transmitiu-
se a energia. 

Fiquei emocionado ao ouvir essa curiosidade. Nunca imagi-
nei que uma simples palavra pudesse afetar tanto. 

— Por isso, Eduardo, “pensar duas vezes antes de falar” sig-
nifica ter muito cuidado com as próprias palavras. É importante 
evitar a falar mal dos outros, pois pode ser mais cortante que uma 
faca afiada! 

Respirei fundo. Era informação demais, como sempre. E to-
das as vezes que Alkes me ensinava uma coisa, eu esquecia rapi-
damente; no entanto, com o tempo reaparecia as palavras na mi-
nha mente. 

— Incrível a tecnologia — comentei, mexendo com a gota 
de água com o dedo. — Se os terráqueos pudessem descobrir 
este tipo de coisa, mudaria tudo... 

Os olhos do colega brilharam, logo, disse-me: 
— Na verdade já há muitos cientistas descobrindo essas 

energias! Assim como esta experiência da água, alguém já o des-
cobriu. 

— Sério?! 
— Nós já temos equipamentos que podem detectar até o 
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nível de amor, que é o fundamental. Infelizmente, aqui ninguém 
os conhece, e pensam que o mundo é o que eles veem. Assim, 
fazem coisas erradas, sem saber que há uma lei por trás disso. 
Lamentável... 

— A Lei da Causa e Efeito? 
— Essa é a lei da justiça universal. Muita gente desconhece 

esta lei e fazem qualquer coisa como machucar os outros, sem 
saber que um dia teria um retorno. Se eu falar “você é muito le-
gal”, a pessoa iria se sentir feliz; do contrário, seu eu falar “você 
é feio”, a pessoa sente ofendida. Mas voltando à experiência da 
água, sabe quantos por cento a Terra é composta de líquido? 

— A minha professora disse que é setenta por cento de água 
no planeta! 

— Isso, muito bem. Agora vou pedir outra coisa... Teria como 
me emprestar uma vassoura e um varredor? 

Saí do quarto e corri para a cozinha, pegando o que ele me 
pediu e voltei, entregando para Alkes. Ele começou a ação mais 
óbvia quando os segurou: varrer. 

— O que? Espere, Alkes! Eu já varri o quarto hoje de tarde e 
estamos descalços! — exclamei desesperado. — Tem... alguma 
sujeira, por acaso? 

— Hahaha! — riu ele. — Calma, só quis te mostrar outra 
coisa. O seu quarto está limpo, está de parabéns! 

— Não vai conseguir varrer sujeira alguma. Pois está total-
mente limpo! 

— Ah... Isso porque você não a vê. 
Olhei para a vassoura, depois, para o chão amarelado, onde 

não tinha sujeira alguma. Ele varreu o mesmo canto, tentando 
juntar alguma coisa que eu não conseguia ver. Rapidamente, en-
xerguei uma porção de pó. 

— Eles já estavam aqui — disse ele —, eu só os acumulei 
para poder enxergar. Tornou-se visível agora, não é? 

— Ah, sim. O que isso explica? 
— Significa que a maior parte dos efeitos é invisível ao olho 

nu. Mas quando acumulado, pode ser visto ou sentido. Por exem-
plo, quando você joga um pequeno lixo na rua, parece não fazer 
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diferença alguma, não é? Mas quando acumulado pode criar mau 
cheiro e até transmitir doenças!  

— E o que isso tem a ver com a experiência da água? 
— Isso porque um pensamento negativo também é invisível, 

e como a água, a natureza recebe essas energias. O problema é 
quando acumulado, eis a causa das grandes calamidades! 

Primeiro, eu pensei de como era extraordinário uma simples 
vassoura e varredor explicar tanta coisa – só podia ser algo vindo 
de Alkes. Segundo, dei a real conta da situação: 

— Isso quer dizer que... Nós estamos destruindo a nós mes-
mos, sem saber! 

— Se uma ofensa que você acabou de dar para uma gota de 
água e ele te respondeu mostrando um formato feio. Imagina 
com o setenta por cento de água do planeta! A Terra também é 
um “ser vivo” que pode não aguentar as más vibrações do ser 
humano chegando a aparecer terríveis catástrofes que nenhuma 
teoria científica seria capaz de explicar. Futuramente, coisas es-
tranhas irão acontecer; disso eu tenho certeza. 

Más vibrações... Talvez significasse pensar de modo nega-
tivo, ser egoísta, tratar alguém mal, roubar...  Rapidamente, 
lembrei-me do ladrão da escola. Comentei sobre ele: 

— E um ladrão, se ele rouba as coisas sem alguém vê-lo, ele 
se dará bem na vida? 

— O fato de ninguém o ver não desaparece a culpa, Eduardo. 
É por isso que a Lei é bem rigorosa! Se existir dívidas com uma 
pessoa, será pago futuramente; pode não ser nesta vida imediata, 
mas como pode ser na outra. Por isso que é importante não fazer 
as coisas erradas, para não dar suas consequências. Visível ou não, 
a Lei nunca falha, lembre-se disso. 

Senti pena do ladrão. Eu queria que ele soubesse a verdade 
e parasse logo com os roubos, logo, concluí: 

— Então, mesmo que ninguém me olhe, e eu errei, os meus 
erros continuarão existindo, certo? 

— Até que o efeito se madure. Por isso “um homem nobre 
tem medo da causa, enquanto o homem comum, do efeito”. 

— Não entendi... 
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— Você tem medo de se queimar? 
— Tenho. 
— Então, você não tentaria colocar a mão no fogo. Isso é 

evitar uma causa. Agora, um tolo seria colocar a mão no fogo e 
não querer ser queimado. Isso é ter medo do efeito. 

Então pensei dos assassinos, corruptos, ladrões e stalkers. 
Imaginei que todos eles tivessem medo de serem pegos pela po-
lícia, e achavam que poderiam fugir dos problemas. Mas que na 
verdade, receberiam consequências piores ainda no futuro... Um 
verdadeiro sofrimento! 

— Filho, chegamos! — gritou a minha mãe, na entrada da 
casa. 

Ajudei Alkes a fechar a máquina para o seu estado de antes. 
Ele foi até os meus pais para cumprimentá-los. Após isso, volta-
mos para o quarto. 

— Finalmente! — exclamei. — A minha mãe vai fazer o jan-
tar! Já estou morrendo de fome... 

— Se quiser ajudá-la, não tem problema em me deixar sozi-
nho — ofereceu o colega. 

— Uau, tá bom, então vou para a cozinha. Se quiser ler os 
livros que eu tenho no armário, fique à vontade! 

Ajudei a minha mãe em preparar a mesa, enquanto isso, Al-
kes foi conversar com o meu pai na sala-de-estar; só não sei sobre 
qual assunto eles discutiram, mas deu para ouvir algumas risadas. 
Então, estava tudo bem. Durante o preparo, fiquei pensando nas 
palavras em que Alkes havia me dito; era realmente interessante 
conversar com ele. 

Preparado o jantar, sentamo-nos numa mesa. E para os 
meus pais, interessaram em perguntar sobre o país de onde o co-
lega veio. 

— Sou um extraterreste — contou Alkes diretamente o seu 
segredo. 

É como se eu recebesse um choque, fiz uma careta para ele, 
movendo apenas a boca sem falar: “No que você está pen-
sando?”. Meus pais olharam-se confusos. Depois, minha mãe deu 
uma risadinha forçada: 
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— O seu país, Austrália, ainda fica no mesmo planeta cha-
mada Terra, só que do outro lado. Quando você viajou de avião, 
estava na verdade voando no mesmo céu e não no espaço sideral. 

Todos riram, menos eu, que estava muito preocupado. Aliás, 
pensei que ele ia mentir, explicando a eles que ele era um estran-
geiro de outro país. 

— A segurança de lá, ou... do seu “planeta”, é boa? — per-
guntou meu pai, querendo brincar com ele ao mesmo tempo — 
Se é país de Primeiro Mundo, deve ser potente! 

Alkes bebeu um gole de suco, depois, respondeu: 
— Bem, no meu planeta não tem guardas, nem prisões, nem 

muros e muito menos cercas que dividem territórios. Porque to-
dos os seres são como uma gigantesca família, onde todos com-
partilham e se amam. Sentimo-nos seguros, porque temos confi-
ança um ao outro, como verdadeiros irmãos. 

Ao ouvir as palavras, fiquei impressionado de como um 
mundo podia ser tão pacífico. Mas para o meu pai, apenas ergueu 
as sobrancelhas, dizendo: 

— Se o seu “planeta” é tão feliz e maravilhoso, por que veio 
para cá? 

— Simplesmente porque quero que todas as pessoas pos-
sam se evoluir como lá evoluiu — respondeu Alkes, sorridente. — 
Seria injusto viver só no meu espaço e não se importar com os 
outros, que necessitam. Coisas boas devem ser compartilhadas, 
não importa se é gente conhecida ou não. 

— Hum... Se eu morasse no seu país, eu ficaria lá para sem-
pre de tanto conforto! — comentou a minha mãe. 

— Haha! Seria confortável mesmo. Mas seria melhor que to-
dos pudessem viver felizes. E não restando um para trás — o co-
lega pegou mais molho de pimenta para o seu macarrão. — Opa, 
acho que coloquei molho demais! Vou pegar fogo! 

— Pode passar um pouco pra mim, já que somos uma 
grande “família” — brincou ela. O que nos fez bastante rir.  

Era irônico ouvir a conversa, confundindo “país” com “pla-
neta”. Mas por fim, eu estava feliz. Não porque um alienígena vi-
sitou a minha casa, mas porque os meus pais estavam se 
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divertindo, coisa que era raro de se ver quando eles chegavam 
cansados do trabalho. 

— Filho, aprenda os bons modos com o seu amigo! — disse 
a minha mãe para mim, quando estávamos despedindo do colega. 
— Seja gentil e educado como ele! 

— Ah, mãe... — falei, com um ar de preguiça. — Quanta exi-
gência! 

No dia seguinte, as coisas mudavam um pouco. Durante as 
aulas, a Chihiro, uma japonesa, comentou sobre o roubo com o 
seu amigo: 

— Lembra que ontem, quando todos estavam jogando lan-
che um ao outro no refeitório? 

— Claro — respondeu o amigo —, eu estava lá. 
— Então, as portas das salas estavam trancadas, né? Mas 

mesmo assim ouvi dizer que aconteceu outros roubos de materi-
ais, isso quer dizer que o ladrão conseguiu entrar nas salas. 

— Isso é impossível. Há apenas um conjunto de chaves nesta 
escola! 

— Pois é, e ninguém até agora viu ou descobriu quem é. 
— E... O que ele roubou desta vez? 
— Bem... Pelo que eu ouvi, foi um kit de maquiagem, um 

estojo cheio de canetas coloridas, um livro e um apontador de 
lápis do estilo giratório. 

— Quem roubaria um apontador de lápis? 
— É um apontador diferente. No formato de uma caixa, em 

que você coloca o lápis num buraco e gira por trás, um suporte. 
Bateu-se o sinal da aula e a professora Kátia entrou. Em se-

guida, entrou a coordenadora e um homem vestido de uniforme 
policial... Era o mesmo policial que eu conheci há semanas – 
aquele que conversou com o diretor sobre o Jéferson, e que eu 
estava ao lado ouvindo. A coordenadora foi a primeira a falar: 

— Pessoal, sabemos que ontem, durante o intervalo, as sa-
las estavam todas trancadas. Mas, por incrível que pareça, ainda 
teve indícios de roubo, mesmo que as chaves estivessem no meu 
bolso naquela hora. 

Todos os colegas trocaram os olhares. 
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— Então, denunciamos este caso para a polícia. E a partir de 
agora, ele será responsável por controlar toda a segurança do 
ambiente escolar. 

O policial tinha uma cara fechada e uma sobrancelha grossa, 
o que o deixava sério. Ele se pôs a falar: 

— Meu nome é Borivaldo Oliveira. Vou ficar nesta escola por 
alguns meses. Por causa da denúncia, teve o reconhecimento da 
prefeitura; ou seja, esta escola está terrivelmente decaída — ao 
ouvir isso, a coordenadora mudou sua expressão, não gostando 
das palavras. — Como todos sabem, dentro desta sala já tem uma 
vítima famosa de Bullying. 

Ele olhou friamente em mim. A minha primeira vontade era 
atirar o meu tênis em sua cabeça. Mas tentei ser tolerante, não 
reagindo nenhum pouco. 

— Como também, muitos de vocês jogaram comida uns aos 
outros naquela brincadeira infernal chamada “guerra de lanche”. 
Então... Qualquer um de vocês pode ser o ladrão. Ou então, a 
mesma pessoa que ligou o falso chamado da bomba. 

Ele andou entre as fileiras, olhando seriamente para cada 
um. 

— Quero que saibam muito bem, que irei descobrir rapida-
mente o suspeito. E se o bandido não se revelar para mim até 
hoje... Irei tomar providências sérias caso eu descubra mais tarde!  

Engoli a seco. Pois eu sabia que um policial certamente in-
vestigaria a fundo o caso. A minha dúvida era: e se o ladrão fosse 
um dos meus amigos, o que eu faria se eu soubesse? Olhei para 
todos os colegas da sala, certamente qualquer um poderia ser o 
suspeito. 

Depois que o policial Borivaldo saiu, a professora Kátia co-
meçou a dar aula: 

— Hoje vamos dar o início aos estudos sobre o passado da 
nossa cidade. 

— É sobre a Revolução do Lobo? — perguntou José, ansioso. 
Mesmo que ele seja tímido, ele e a professora Kátia eram muito 
amigos. Por isso tinha mais facilidade de comunicação.  

— Exatamente! Vamos começar com esta parte, onde a 
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nossa cidade era uma pequena vila morado por mineiros. Por 
causa do ouro desta região, atraiu muitos forasteiros de outras 
cidades, que desejaram dominar este lugar. 

Ela escreveu no quadro: “1935”. 
— Então foi neste ano, em 14 de Maio, quando aconteceu a 

famosa Revolução de Lobo, onde Arthur Rixa Lobo liderou uma 
grande manifestação para expulsar os estrangeiros que tiravam 
todo ouro daqui. Mas era uma guerra terrível, incentivada pelo 
ódio e pela riqueza. E durante as guerras, as mulheres e as crian-
ças esconderam-se dentro de suas casas. Por fim, a revolução ter-
minou com trezentas mortes e quarenta desaparecidos. Arthur 
Rixa Lobo cessou os ataques por causa da ordem do presidente. 

— E naquela época, essa escola ainda existia? 
Ela balançou a cabeça, respondendo que sim: 
— Quando a vila foi fundada, este colégio era uma pequena 

aldeia onde alguns adultos ensinavam as crianças a ler e escrever. 
E como os responsáveis pela escola eram um grupo de professo-
res, resolveram dar um nome que era conhecido pela Matemá-
tica: Avogadro. 

Quando a aula terminou, José foi até a Kátia e entregou-a 
uma banana, como ele sempre fazia nas aulas dela, antes do in-
tervalo. 

Saí da sala, acompanhando a Natália, que resmungou: 
— Aquele policial... Que cara chato. Tomara que não atrapa-

lhe o nosso projeto. 
— Hum... Você não acha estranho ele dar frutas para a pro-

fessora? — perguntei. 
— Quem, o José? Bem, eu acho que ele gosta da professora. 

Nós também devíamos compartilhar lanche com os nossos mes-
tres, não é? 

A coordenadora chegou à nossa sala e trancou-a com a 
chave. Fiquei observando a ação, observando o maço de chaves 
que ela carregava. Lembrei que no dia em que dormi dentro do 
banheiro masculino, o porteiro também carregava o mesmo 
maço de chaves, que era preso em uma grande argola de metal. 

Alkes veio até mim com a sua mochila, segurando um rolo 
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de cartazes novos, dizendo: 
— Eu tenho um plano. Vamos tentar se isso vai dar certo. 
Então, a Natália, Alkes e eu nos dirigimos para um canto do 

corredor e escrevemos uma frase em letra maiúscula com cane-
tões coloridos. Quando terminamos, pegamos fita durex e cola-
mos os cartazes na parede em frente da nossa sala. A frase dizia: 
“ROUBAR TAMBÉM É BULLYING”. 

— Como você sabia que o ladrão sofria Bullying? — pergun-
tei a Alkes. 

— Na verdade, era só uma hipótese — respondeu o colega. 
— Porque ele planejou o roubo usando técnicas que até agora 
não descobri: como o local que ele escondeu todos os objetos ou 
como ele entrou nas salas durante o intervalo. E isso precisa de 
um motivo forte o suficiente. Então pensei que a vingança seria 
talvez uma causa. 

— Vingança...? 
— Isso porque todas as vítimas envolvem alunos, não pro-

fessores e nem funcionários. Talvez ele desejasse se vingar dos 
colegas que atormentou ele no passado. Como também, os ma-
teriais roubados são objetos diários de estudantes.  

— Então por causa do Bullying, ele escolheu a vingança rou-
bando os pertences! Faz sentido... As vítimas geralmente são os 
valentões que eu conheço. Que nem Roger e Lourenço. 

Mas tinha outra coisa que eu não entendi: 
— E o que o ladrão vai fazer com os materiais? Se ele nem 

leva para casa... Porque um dia o diretor mandou os professores 
revisar as mochilas de cada um, e nada! 

— Não sei... O que eu mais notei é que a maioria é de uso 
artístico; como pincéis, tintas, canetas coloridas... 

— O que isso quer dizer? 
— Significa que o ladrão escolheu o que ele quer, não foi 

qualquer coisa. Talvez ele os usa para fins... artísticos...? 
Comecei a rir: 
— Haha, você está falando que o ladrão gosta de desenhar? 
Olhei para o novo cartaz, que chamava muita atenção. A 

frase “ROUBAR TAMBÉM É BULLYING” me dava uma sensação de 
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estar numa manifestação. 
— Estranho, então os outros cartazes sobre ética e moral 

não serviram para nada? — perguntei. 
— Nem sempre as pessoas leem os cartazes, Eduardo. Em 

pior situação, até se falar para a pessoa em particular, esta pode 
ignorar e não querer compreender os ensinamentos, infeliz-
mente. 

— Ah, sé é assim, o suspeito não está entre os colegas do 
projeto! Porque todos leram e aprenderam! — fiquei feliz por 
descobrir isso. 

— Nem sempre... Podemos ser otimistas, mas o cuidado é 
essencial. 

De repente surgiu um sujeito alto, era o policial Borivaldo; 
com a cara de bravo, violentamente, arrancou os cartazes e ras-
gou-as com as suas próprias mãos. O ato cruel assustou a mim e 
até Alkes. 

— O que pensa que está fazendo?! — gritou Natália, cheia 
de fúria, tentando recolher os pedaços de cartaz que ele jogava 
no chão. 

— Essa coisa não vai funcionar em nada! Apenas estraga a 
beleza do ambiente, muita poluição visual! 

— E pensar que rasgar papéis e jogar no chão é beleza do 
ambiente! 

— Olha aqui, menina! Seja mais educada ou... 
Alkes interrompeu-os: 
— Esperem, por favor, acalmem-se! 
— Alkes, você viu o que o cara fez! — critiquei. 
De repente, apareceu a professora Kátia, para a nossa sur-

presa. 
— Policial, é assim que você trata os alunos? — disse a pro-

fessora. 
— Senhora, apenas estou colocando a ordem nesta escola, 

não atrapalhe — explicou o policial, arrogante. 
— Proibindo os alunos a passarem mensagens não é colocar 

ordem. 
— Mas estão passando coisas que não se referem aos 
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conteúdos impostos pelo sistema — o homem segurou um pe-
daço do cartaz, com a letra Bullying cortada — “Roubar também 
é Bullying”, de onde já se viu este tipo de coisa? Bullying é natural! 
Acontece em todo lugar, quem não sofre Bullying não consegue 
ficar mais forte! Não é a lei da natureza? Os mais fortes sobrevi-
vem — riu ele. 

Ao ouvir isso, fiquei vermelho de raiva. Alkes segurou o meu 
ombro para me conter. A professora Kátia cruzou os braços e 
disse confiante: 

— O fato é que nós, humanos, somos animais racionais. En-
tão esta lei não se aplica a nós! Estamos na época em que, a pes-
soa que tem mais consciência é que tem uma vida mais justa! Es-
sas mensagens incentivam os alunos a mudarem o seu caráter, 
isso é justiça! É uma alternativa muito melhor que deixar os ino-
centes sofrerem enquanto o problema podia ser resolvido! 

O policial, de cara fechada, ficou quieto. E foi embora. 
— Obrigado, professora — agradeceu Alkes. 
Ela tocou nos ombros dele e falou: 
— Desculpem pelo ocorrido. Querem que eu prepare outro 

cartaz para vocês? 
— Não, não se preocupe. Acho que, chegando nessa altura, 

o ladrão já deve ter lido o recado — disse ele, observando a mul-
tidão que olhava para nós. 

O sinal bateu. Todos os alunos se apressaram em entrar nas 
salas depois que a coordenadora destrancou as portas. Quando 
entrei, deparei-me com outra surpresa, pois o quadro estava es-
crito a giz e de caixa alta:  

“PAREI DE ROUBAR, PODEM FICAR TRANQUILOS, NÃO CRIA-
REI MAIS CONFUSÃO”. 

A frase estava torta e difícil de ser lida. 
— Como isso é possível? — perguntou Natália, nervosa. — 

Desta vez eu fiquei observando a porta da sala o tempo inteiro e 
não entrou ninguém! 

Era verdade. Durante o intervalo, eu fiquei com os meus 
amigos em frente da sala fazendo os cartazes. E como o ladrão 
havia parado com os roubos, seria mais difícil ainda descobrir a 
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sua identidade. Mas logo tive uma ideia: 
— Alkes, você não poderia usar alguma máquina extrater-

restre para descobrir o culpado? — perguntei apressado. 
— Nem precisa, pois eu já descobri quem é — respondeu 

Alkes, sorridente. 
— Sério?! — exclamamos eu e a Natália, juntos. 
— Quando estávamos fazendo os cartazes, fiquei um bom 

tempo pensando. E finalmente encontrei uma lógica. Só falta 
comprovar se é verdade. 

— Fale quem é! Estou muito curiosa! 
— Ainda não posso contar... Porque preciso encontrar o lu-

gar onde ele guardou as coisas. Sabe, para não deixar vocês in-
dignados... tão cedo — disse ele com ternura. 

— Então — falei —, você não sabe onde os objetos estão 
escondidos. 

Natália correu até a sua mochila e retirou de lá um envelope. 
Voltou até nós e nos mostrou: 

— Este envelope eu encontrei hoje de manhã na minha mo-
chila. Acho que alguém o colocou quando eu fui para o banheiro 
durante a aula de Matemática. Eu achei muito suspeito... Mas eu 
não mostrei a vocês mais cedo porque... Sabem, é de um admira-
dor secreto! — ela riu. 

Alkes abriu o envelope, e dentro dela estava um papel es-
crito com colagem, usando letras de revistas recortadas; o que 
estava mostrando: 

“Sou o seu admirador secreto. Preparei uma grande surpresa, 
na qual demorei dias para poder terminá-la! Isso é para demons-
trar no quanto eu te gosto. Mas onde fica? Leia o enigma...” 

No verso do papel, havia outro texto feito de colagens: 
“Entre museus e bruxas voadoras, ali está, mas na escuridão 

e não na luz solar. Claro que um bom grito de torcida faria você 
entender; é bom você não descer correndo, pois molhará sem 
querer. No fundo, abra-se, ali está!” 

— Esse admirador secreto acha que eu sou tão inteligente, 
capaz de entender este enigma que não faço ideia alguma! — re-
clamou a menina. 
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Alkes fechou os seus olhos, ficando alguns segundos parado. 
Depois, voltou a si e exclamou: 

— Museu lembra coisa antiga! Enquanto bruxas voadoras... 
Como as bruxas voam? 

— Montando em vassouras, oras! — respondi, lembrando 
dos filmes de fantasia. 

— Coisas velhas e vassouras... Significa que é um porão! E 
secreto, pois aqui diz “na escuridão e não na luz solar”, algo que 
não é fácil ser visto. 

— Um porão secreto? 
Gabriel, Anastácia e o Hugo chegaram até nós. 
— Sobre o que estão falando? — perguntou Gabriel. 
— É que a Natália recebeu uma carta de amor, que acha ter 

sido enviado pelo ladrão — expliquei, rindo. 
— Eu não disse que era o ladrão, só achei a carta um pouco 

suspeita! — exclamou Natália, brava comigo. 
Alkes explicou sobre o que ele descobriu do enigma. 
— Então o que estamos esperando? — disse Hugo. — Va-

mos dar uma volta pela escola! 
Mesmo que o sinal tenha tocado, fugimos da aula pela pri-

meira vez. Pois tratamos o assunto bastante sério e que não es-
peramos mais nada para aproveitar a chance. 

Andamos pela escola em círculo, tentando achar alguma so-
lução. 

— “Um bom grito de torcida faria você entender”, eu acho 
que está no ginásio de esportes. Lá se ouve muitos gritos de tor-
cida — disse Alkes, pensativo. 

— É verdade — complementou Gabriel. — E a parte “é bom 
não descer correndo”, tem uma escada que chega ao subterrâneo. 
Lá tem banheiros que são usados para atletas! 

— Banheiros, óbvio! “É bom não descer correndo, pois mo-
lhará sem querer”, está falando sobre os atletas que suam du-
rante o esporte e que vão para os banheiros tomar banho. Vamos 
para lá! 

Ao compreender a lógica, corremos para o ginásio vazio. De-
pois, até o fundo, encontramos uma entrada que descia por uma 
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escada de metal. Em baixo, dominava uma escuridão assombrosa. 
— Brr... Que medo... — tremeu Anastácia. — Vamos sair da-

qui, vai ver que tem a fantas... AAAHHH!!! — gritou ela. 
O grito nos deu um susto, e nós fomos olhar o que ela viu: 

um espelho no fundo do corredor. 
— Calma, Anastácia. É só um espelho, nada demais — con-

solou Hugo, que também estava, na verdade, assustado. 
Alkes andou com passos silenciosos até o espelho. 
— “No fundo, abra-se, ali está”. O verbo está conjugado 

como reflexivo, pode estar associado a este espelho. 
Alkes olhou-o com cuidado e depois, usando os dedos, segu-

rou a camada grossa de vidro pela lateral e puxou para fora. O 
espelho se moveu como uma porta! Ficamos boquiabertos com 
esta ação, pois ninguém acreditava no que estava vendo. 

Quando ele abriu, por trás havia uma entrada pouco ilumi-
nada pelo sol, não conseguíamos ver os detalhes, pois parecia 
fundo. 

— Bem, eu e o Eduardo vamos entrar primeiro, para ter cer-
teza que está tudo certo. Depois vocês entram — planejou Alkes. 

— O que?! — exclamou Natália. — A gente entra junto, é 
melhor! 

— Alguém precisa estar no lado de fora caso aconteça al-
guma coisa grave, creio que é perigoso se todos entrarmos juntos. 

Natália olhou para o chão, inconformada. Mas logo, aceitou. 
Ela e o resto do grupo ficaram pelo lado de fora. Enquanto isso, 
eu e Alkes entramos no local. Em seguida, o colega fechou a porta. 

Olhei para o redor, era uma sala gigantesca! Além do chão 
que eu pisava, ainda tinha mais um piso no fundo, mais ou menos 
cinco metros, onde podia ser descido por uma escada de con-
creto caso eu continue andando. De cima, pude ver todo o cená-
rio impressionante: mesas, armários e cadeiras todos desarruma-
dos e com defeitos. Em cima das mesas, vários objetos coloridos 
e pequenos. Mas o que me chamava mais atenção eram os enor-
mes quadros de pintura, onde tinham rostos humanos e animais. 
Era fácil notar manchas de tintas no chão. Fiquei comovido diante 
deste cenário, jamais havia imaginado algo parecido dentro de 
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uma escola. 
— Uau! Isso que é um porão fabuloso! — exclamei, de olhos 

arregalados. 
Ao descer, Alkes clicou na tela lateral da sua mochila verde 

e abriu o zíper, tirando de lá um objeto preto parecendo um con-
trole remoto. Ele ergueu a máquina para o alto e apertou-lhe um 
botão, saindo de cima vários lasers azuis que projetavam toda a 
sala. Os lasers podiam ser vistos inteiramente, parecendo fios de 
luzes. O engraçado era que as luzes giravam aleatoriamente, 
como as bolas de metais que refletiam luzes das baladas. 

— Acabei de passar uma vistoria em toda a sala — explicou-
me Alkes, após desligar o efeito. Ele puxou uma tela no seu equi-
pamento, lendo alguns dados — Parece-me que os objetos daqui 
são aqueles que foram roubados. Por sorte, encontramos o es-
conderijo. 

Ficamos contentes e chamamos os nossos amigos para cá, 
que vieram apressados. 

— Que maneiro! — exclamou Gabriel em voz alta. — Como 
ninguém sabia sobre este lugar? Isso é fantástico! 

Ele tocou num pequeno trem de brinquedo, no qual estava 
em cima de um trilho de plástico. Ele apertou um botão e o tren-
zinho começou a correr, dando voltas entre os materiais em cima 
da mesa. 

Alkes ficou pensativo e concluiu: 
— A professora disse que antigamente aconteceu a Revolu-

ção de Lobo. Eu acho que aqui foi construído como um esconde-
rijo de guerra. Mas depois que a revolução acabou, tornou-se um 
porão abandonado. 

Começamos observar cada detalhe da sala, principalmente 
dos quadros. 

— Então o ladrão é na verdade um pintor — concluiu Gabriel. 
— Ele vem roubando os materiais dos outros só para pintar tudo 
isso. Essas pinturas não parecem... Natália? 

Era verdade. Olhei para um dos quadros onde tinha o rosto 
de uma bela menina, cabelos castanhos e de olhos azuis. Os tra-
ços se assemelhavam aos de Natália. Depois descobri que não era 
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o único quadro que se referia a ela, tinha mais no outro lado. 
— Pam, pam, pam, pam... — soou um ruído metálico, eram 

passos de uma pessoa, andando sobre a escada de fora. 
Ficamos paralisados, com certeza os passos eram de um 

adulto, pois pelo som, conseguimos imaginar o peso. E se for o 
policial Borivaldo? Com os meus amigos e eu aqui, vasculhando 
os objetos roubados, certamente estaríamos encrencados! 

O ruído metálico terminou, logo, ecoaram passos normais, 
se aproximando. Rapidamente, olhei para Alkes, procurando al-
guma reação dele que possa ajudar. Mas ele demonstrava tran-
quilidade, enquanto os outros ficavam nervosos. 

Óbvio! Ele era um extraterrestre, e com certeza não poderia 
tirar uma máquina incrível capaz de nos tirar daqui; pois ele não 
podia revelar a sua verdadeira identidade com tantas pessoas ao 
seu redor. 
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Capítulo 8 – Arrependimento 

A porta do porão se abriu e entrou uma mulher: a professora 
Kátia. O que para nós, foi uma grande surpresa. 

— Professora Kátia...? — disse Natália, sem entender.  
A mulher andou devagar, descendo as escadas e ao mesmo 

tempo, olhando ao redor da sala. 
— Bem... Eu... — ela disse. 
— Agora eu entendi — resmungou baixinho Alkes, ao meu 

lado. 
A porta se abriu novamente, desta vez com força. E nela, en-

trou o policial Borivaldo. Olhamos todos para ele, que não estava 
entendendo a situação. 

— Q-que lugar é esse?! — exclamou o policial. 
Fiquei confuso ao ver a professora e o policial estando no 

local juntos. Esperei uma explicação. 
— Você estava me perseguindo? — disse a professora para 

o Borivaldo com desconfiança. 
— Eu estava no ginásio quando eu vi você entrar nos banhei-

ros. Aí depois ouvi vozes de crianças, então resolvi te seguir até 
aqui — explicou o policial para Kátia. 

Logo, ele virou-se para nós, que estávamos no piso de baixo. 
— E o que vocês estão fazendo aqui? 
Trocamos olhares e Gabriel foi o primeiro a dizer: 
— A gente estava procurando o lugar onde o ladrão escon-

deu as coisas... E descobrimos este porão. 
— Mas Alkes sabe quem é o ladrão, não sabe? — perguntei 

ao meu amigo, pois ele tinha mencionado que descobrira o ladrão 
antes de vir para cá. 

Alkes ficou pensativo por um instante e disse: 
— Sim, o ladrão está aqui, entre nós. 
Arregalei os olhos. Todos trocaram os olhares, inclusive o 

policial. Depois, prestamos atenção no que Alkes iria dizer. 
— Infelizmente, seria chocante revelar... Pois a pessoa... 
Escorregou uma fina gota de suor na minha testa. 
— É a professora Kátia. 
Congelei. Não, não podia ser. Olhei para ela, que 
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demonstrava nervosismo em seu rosto. Como que uma profes-
sora, formada em História, sendo decente pela vida inteira, po-
deria se tornar uma ladra? Não fazia sentido algum. 

— Não... Não é possível... — disse baixinha a Natália, de 
olhos arregalados. — Alkes, diga que isso é mentira! Diga! 

— É verdade, Kátia? — perguntou o policial para a profes-
sora. 

Ficamos olhando para ela, que estava quieta e olhando para 
baixo. Depois, ela se virou para frente e disse as seguintes pala-
vras com maior tranquilidade: 

— Sim. Sou eu, a culpada de toda a história. 
Essa frase nos chocou. Ela, a pessoa na qual eu sempre con-

fiava, a professora mais legal de todos, que dava aulas divertidas 
e fazia brincadeiras engraçadas. Além disso, controlava muito 
bem a turma, e sempre que acontecia algo ruim, ela era a pri-
meira a resolver de um modo delicado. Só podia ser um pesadelo, 
o fato de acreditar que ela cometeu um crime. 

— NÃO, NÃO É ELA! EU QUE SOU O LADRÃO! — gritou uma 
voz que ecoou pela sala. 

Olhei para onde a voz vinha, não havia ninguém e não era de 
nenhum dos presentes. De repente, a porta de um armário se 
abriu. E dentro dela, saiu um menino de cabelos vermelhos e ves-
tindo o uniforme do colégio. Era o José, o colega da minha sala 
que fez as ilustrações no início do projeto, mas que saiu logo após 
de terminá-las. 

José saiu do armário e ficou de pé, diante de todos, com uma 
cara de tristeza. 

— Isso... explica muita coisa — resmungou Gabriel, de voz 
baixa. 

Olhei para Alkes, que estava sorridente, parecendo saber 
muito bem que ele ia aparecer. 

— Deixem ela em paz! Eu sou o ladrão — confessou José, 
apontando o polegar para o próprio peito e com o corpo todo 
tremendo de medo. 

Fiquei paralisado por quase um minuto para organizar a 
mente de tão perdido que eu estava. Assim como eu, os outros 
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também estavam. Logo, o silêncio do porão deixou o clima tenso. 
— Então... — comecei — Quem na verdade é o ladrão? 
Alkes riu um pouco da confusão: 
— Haha! Calma, pessoal. Vamos colocar tudo em ordem. 

Vou explicar desde o começo a lógica por trás de toda essa histó-
ria. 

Todos voltaram seus olhares a Alkes, prestando muita aten-
ção em seu raciocínio. 

— Passei por várias possibilidades e descobri que o único 
momento em que o ladrão roubava, era durante a aula de Educa-
ção Física, e não no intervalo. 

— Como você sabe? — perguntou Gabriel. 
— Porque durante o intervalo, não há como uma mesma 

pessoa entrar em tantas salas sem ser percebida. 
— Ah, mas... Desde a semana passada, as salas foram tran-

cadas, até na Educação Física! Como o ladrão entrou nas salas? 
— Acredito que ele tem as chaves de reserva, estou certo, 

José? 
Todos olharam para o José, que vasculhou alguma coisa no 

seu bolso e tirou de lá um maço de chaves um pouco enferrujado. 
— Como você sabia que eu tinha chaves de reserva? — per-

guntou ele. 
— Isso porque era a única alternativa. Como também, de-

pois que vim para este porão, não era estranho guardar alguma 
chave extra. 

— Outra coisa não faz sentido — perguntei —, como foi que 
o José rouba as coisas de outras salas se ele estava em nossa sala 
o tempo todo? 

— Ele pode sair, pedindo ir ao banheiro e depois voltar, 
como se nada tivesse acontecido. Para isso, ele ficou prestando 
atenção se no ginásio tivesse algum movimento; afinal, a nossa 
sala fica próximo à quadra, o que torna fácil escutar os gritos de 
torcida ou o som da batida da bola. 

Eu não conseguia me lembrar do José pedindo para sair da 
sala todos os dias, pois eu nunca o notava muito, ele era muito 
quieto. 
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— Quando ele percebe os movimentos da quadra, pede per-
missão do professor para ir ao banheiro. Após isso, ele corre para 
a sala vazia e rouba os pertences. Com os objetos na mão, entra 
no ginásio sem ser visto e chega ao porão secreto por trás do 
muro. 

Lembrei que eu escondi atrás do muro do ginásio na noite 
em que um homem desconhecido invadiu a escola. 

— Terminado a tarefa, ele volta para a sua sala e as vítimas 
só percebem que faltou alguma coisa quando voltam para casa. 
E pensam que foram roubados durante o intervalo. 

— Então, o que explica hoje? — perguntou Natália. — Eu 
fiquei vigiando a porta de nossa sala e ninguém entrou para es-
crever aquela mensagem do quadro! 

— Simplesmente ele esperou que toda a turma saísse, e es-
creveu rapidamente a frase antes que a coordenadora trancasse 
a porta. Mais uma prova que era ele. 

— Hum, então foi antes do intervalo! 
— As letras do quadro, como puderam ver, estavam bem 

tortas por causa da pressa. 
José deu uma risada fraca, logo, disse: 
— Incrível como acertou todos os passos. 
Ele andou até um quadro onde retratava uma paisagem na-

tural de montanhas e campos esverdeados, feito à tinta. E depois, 
levantou-o apreciando a arte. 

— Usando os materiais, fiz essas belas pinturas para que um 
dia eu pudesse fazer amizades, usando-as. E ao mesmo tempo, 
eu pude me vingar dos caras que me maltrataram no passado. 

Os olhos dele demonstraram ódio. 
— Por vários anos, eu fui humilhado pelos colegas, só por 

causa do meu cabelo ou da minha timidez. Foi aí então que eu 
pensei em fazer alguma coisa! Entrei escondido na sala dos pro-
fessores para roubar as provas deles, mas em vez disso, encontrei 
este papel... 

Ele abriu um papel enorme que estava em cima da mesa. 
Nela, continha uma planta arquitetônica de uma casa. 

— Esta é a planta deste colégio, e aqui — ele apontou o dedo 
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numa parte da planta — é o porão secreto. 
— Então é a planta original, quando foi construído o colégio 

durante a Revolução de Lobo — concluiu Alkes. 
— Sim, eu segui o caminho até o espelho e entrei. Percebi 

que estava abandonado, então usei o porão para fazer as obras. 
— E o que a professora tem a ver com a história? — pergun-

tou Natália. Depois, virou-se para a professora. — Profe, por que 
você confessou que era a ladra, por quê? 

Ela a olhou com certa tristeza, depois, explicou: 
— Eu... Eu soube hoje que o José era o ladrão. Ele me contou. 

Por isso eu vim para este porão. Quando eu era criança, este po-
rão não era tão secreto — ela apontou para o redor —, então 
imaginei que ele estaria neste lugar escondido. 

— Ele te contou direto? Mas eu não... 
— Pelas bananas — interrompeu Alkes. 
Olhamos todos para ele. 
— A casca de banana que a professora recebeu hoje, conti-

nha palavras, não é? 
Gabriel riu: 
— Como que se escreve numa banana? 
Dito isso, Kátia tirou uma banana do seu bolso do casaco e 

mostrou para nós, a casca amarela continha uma frase preta es-
crita “eu sou o ladrão, por favor, me proteja”. 

— Esta é uma técnica em usar palitos de dente e rabiscar a 
imagem desejada na casca de banana. Uns minutos depois, o ra-
bisco se torna preto, bem visível — explicou-nos Alkes. 

Natália ainda estava inconformada: 
— Mesmo assim, não precisava proteger o ladrão! 
— Eu... — a professora chorou. — No passado... Havia uma 

aula em que eu estava muito estressada, aí o José veio até mim, 
dizendo que ele foi agredido pelos colegas. Mas eu o ignorei por-
que estava estressada e nem ajudei ele. Fiquei triste até agora... 
Arrependida. 

Fiquei pensando de como era a dor de ser ignorado quando 
se precisava de ajuda.  

— Não fiquei bravo, professora! — disse José. — Não se 
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preocupe com aquilo. Mesmo que você não me ajudou, sempre 
foi a minha professora favorita. A única que se importava de ver-
dade comigo. Por isso eu revelei a verdade para você, pois eu sa-
bia que você me compreenderia. 

Kátia caiu novamente no choro. 
— E às tardes, eu entro neste porão para fazer os desenhos, 

pensando nas pessoas em que eu amo — ele olhou para as pin-
turas. — O único momento em que eu sentia paz. 

Comecei a compreender o sofrimento que ele passava. E eu 
pensava que eu era o único que mais sofria Bullying no mundo... 
Eu estava enganado. 

— Roubar as coisas não é se sentir em paz, José — disse Al-
kes com simpatia. 

— Cale-se! — gritou o menino. — Você não sabe do quanto 
eu sofri!!! Sabe o que os colegas faziam quando eu ficava sozinho? 
Eles me irritavam e me batiam! Depois converso com a coorde-
nadora, com os adultos, mas ninguém resolve! 

Eu queria dizer a ele que eu sabia exatamente como ele se 
sentia. 

— Vocês não sabem o que é sofrimento de verdade! E se 
soubessem, iriam agir como eu, vingar-se!!! É o único jeito aliviar 
este pesadelo, e o único jeito de fazer a justiça! 

— Pare de dizer besteiras! — gritou Natália, muito brava. 
José se assustou. 
— Você não é o único cara que sofre, há muitas pessoas 

neste mundo com a mesma situação que seu! E eles não se vin-
gam que nem você, ao contrário, eles toleram! E... eu sei que você 
é o meu admirador secreto! 

Todos ficaram chocados. Eu até tinha me esquecido da carta 
de amor, na qual era única pista que nos levou até o porão. 

— Eu sei que você me ama. Gostei dos desenhos que você 
fez e tudo mais, mas... Eu gosto de você quando era alguns meses 
atrás. Para mim, você era o cara ideal, o jeito que você se esfor-
çava nos estudos ou nos esportes. Depois, ultimamente você tem 
sido muito nervoso, se distraindo facilmente. Como responder à 
pergunta da professora Sara, ou nos jogos de basquete. Ninguém 
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notou isso? 
Os colegas levantaram os ombros. 
— Bem, desculpe, mas eu nunca prestei atenção nele, ele é 

tímido demais — disse Gabriel, um pouco arrependido. 
— Pois eu notei. Sempre eu te admirava em tudo que fazia, 

mas roubar realmente é errado! E mudou as suas atitudes que 
você mesmo nem percebe! 

Apareceram lágrimas no rosto de José. 
— Em vez de permanecer o ódio no coração e o desejo de 

vingança — disse Alkes —, por que não as transformaram em 
bondade? 

A expressão de José mudou logo ao ouvir as palavras. Fi-
cando bravo: 

— Não diga besteiras! É... impossível! 
— É claro que é possível. Você poderia estar participando do 

projeto Antibullying e ajudando as outras pessoas que sofrem 
com isso, em vez de gastar esforço tentando se vingar. 

— Pare! Se não, vou te matar! — ameaçou o ladrão, pe-
gando um estilete da mesa. Esse movimento me fez ficar com 
medo. Meu coração começou a bater rápido. 

— A vingança apenas te trará mais culpa e mais peso de 
consciência, não está percebendo isso? Você está se escondendo, 
fazendo as coisas com nervosismo. Logo, nada disso te trará tran-
quilidade. 

Comecei a suar mais ainda. José começou a atacar, atirando 
o pulso com o estilete na mão, no entanto, Alkes se esquiava. Por 
fim, a sua mão foi segurada pelo Alkes à força. 

— Mas por outro lado, ajudar o outro te trará paz e... — a 
sua mão tremia, por estar suportando a mão do José — momen-
tos de alegria, ainda mais, muito efeitos positivos para o resto da 
vida! Isso é amar de verdade! Deixe a escuridão para trás, que 
tudo vai ficar bem! 

O ladrão deixou o estilete cair, causando um som metálico. 
Depois, ele se ajoelhou, segurando as lagrimas com as suas mãos. 
Anastácia também chorou (desta vez o Gabriel não fez careta al-
guma) e a Natália andou para frente do José, mostrando as mãos 
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para ele segurar. 
— Agora você é um de nós — disse ela, sorridente. — Todos 

nós já nos arrependemos aqui, de verdade. Quando sabe que er-
rou, não o faça mais. Não é assim? 

José fixou o olhar nela, que sorria. Depois, chorou nova-
mente, deixando-nos bastante comovidos. Isso me lembrou dos 
momentos em que eu estava passando por tempos difíceis, em 
que a minha mente perturbada estava na mesma situação que 
ele. Queria agradecê-lo a entender que eu não era o único que 
sofria assim. Ele mudou e eu também mudei. 

— Agora que confessou, venha comigo para delegacia — 
disse o policial, que estava quieto o tempo todo escutando a con-
versa. 

— Ham... Acho melhor ele devolver todos os materiais para 
os devidos donos e depois pedir desculpas em público — opinou 
a professora. — Amanhã tem a Festa Junina, uma boa oportuni-
dade para isso. 

O policial concordou, mesmo que preferisse o menino atrás 
das grades. Ficamos todos felizes quando o assunto tinha aca-
bado; inclusive eu, que apesar de não ter feito nada, apreciei essa 
aventura. 

De repente, vi em outra mesa uma pilha de papel com en-
feite colorido, muito familiar. “Aquilo me lembra uma coisa... O 
que será?”, pensei. Apressei-me em ir até a mesa, passando pelos 
objetos do chão e quando cheguei, entendi que era o trabalho de 
Física sobre constelações na qual eu e meus amigos fizemos 
numa noite.  

— Pessoal! — gritei, erguendo o trabalho para os meus ami-
gos verem. — Olhem... Olhem o que eu achei! É o nosso trabalho 
de Física! 

Gabriel correu até mim, segurando o trabalho com olhos ar-
regalados e mãos tremidas. Em seguida, mostrou para José, per-
guntando: 

— Como você conseguiu isto?! 
Ele, de pé, esfregou as suas lágrimas com os braços e olhou 

para ver o que era. Rapidamente, ficou sério, dizendo: 
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— Foi... um estranho que me deu, quando eu estava saindo 
do colégio. Ele falou para eu entregar a vocês, e disse para avisar 
que... — José cobriu o rosto com as mãos — Agora eu não lembro! 

— Por favor, lembre o que ele falou... — pediu Anastácia, 
nervosa. 

Policial Borivaldo interveio: 
— Sobre o que vocês estão falando? 
Quando ele disse isso, senti cheiro de fumaça. Olhei para 

cima, uma nuvem de fumaça negra estava começando a ocupar 
a sala! 

— Incêndio! — gritou a professora. 
Olhei para o fundo do porão, onde tinha uma janela, e em-

baixo dela, uma caixa de papelão pegava fogo, que se devastava 
rapidamente para os lados. Fiquei em pânico. 

— Vamos sair daqui! — gritou Hugo, já sendo o primeiro a 
correr para a escada. 

Todos repetiram a mesma ação, dirigindo-se à saída do po-
rão. Logo, Anastácia começou a tossir e eu também. Subi pela es-
cada e corri até a saída, quando percebi que Alkes ainda estava 
no piso de baixo, tirando um objeto parecido com um secador de 
cabelo da sua mochila. 

— Alkes, cof cof, suba logo! O que você está fazendo?! — 
gritei para ele. 

Ele apertou o gatilho da sua máquina e saiu uma bola de luz 
azul, atingindo o fogo, e rapidamente, fazendo-o desaparecer 
como vento. Ao ver este efeito, corri de volta para baixo, interes-
sado pela tecnologia. 

 O colega deu vários tiros de luzes em outros cantos que pe-
gavam fogo, e o mesmo acontecia com as chamas, se apagando. 

— Desapareçam! — gritou Alkes, atirando na última chama. 
Terminado o desastre, José voltou para dentro, desesperado: 
— O que aconteceu com as minhas pinturas?! 
— Ufa... As pinturas estão ótimas! Enquanto isso, Eduardo e 

eu estamos vivos! — respondeu Alkes, chateado, depois que 
guardou a sua máquina extraterrestre em sua mochila. 

— Ah... Eu devo ter deixado a minha lupa perto da janela. 
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Por isso aconteceu o incêndio! 
— Claro. Por causa da lente convergente, concentraram-se 

os raios de sol num único ponto...  
José desceu correndo para baixo, enquanto eu o aproximei. 
— Eu... — disse ele. — Lembrei o que o estranho me disse 

naquela hora, quando me entregou o trabalho de vocês. 
Tirei o suor da testa e perguntei: 
— O que ele disse? 
— Ele disse: “Não se intrometam nos assuntos de Jéferson. 

Se não, vão pagar muito caro”, algo parecido. 
Olhei para Alkes, que parecia não entender. Mas uma coisa 

eu sabia: outro mistério acabara de aparecer; e desta vez se refe-
ria ao meu inimigo, o stalker Jéferson. 
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Capítulo 9 – Ver para crer 

O vento frio de inverno entrava pela janela semiaberta, logo, 
senti um arrepio, fazendo o meu corpo tremer na cama. Era a 
manhã de sábado, um dia após os acontecimentos do porão se-
creto. Olhei para o relógio digital, mostravam-se sete e quarenta; 
eu havia marcado um encontro entre eu, Alkes e o policial Bori-
valdo. 

Isso porque ontem, após o breve incêndio, meus amigos ex-
plicaram tudo sobre o homem estranho que invadiu a escola de 
noite. O policial ouviu a explicação com muita atenção, e depois, 
Alkes teve uma ideia de visitar a casa do pai de Jéferson, que mo-
rava sozinho. 

— Se o homem devolveu o trabalho e ainda avisou para não 
investigar sobre o Jéferson, obviamente eles têm uma forte liga-
ção. Não podemos ficar parados e deixar tudo acontecer. O Edu-
ardo, o policial e eu visitaremos a casa dele para descobrir mais 
pistas. Mas com disfarces, é claro! — foi isso que Alkes disse. 

Levantei-me da cama e me arrumei para sair. Minha mãe 
percebeu: 

— Aonde pensa que está indo? 
— Eu — falei — estou indo para casa de um amigo. 
— Então leve um casaco mais grosso. Este é muito fino! 
— Ah, mãe! — reclamei. Mas pensando bem, não queria en-

trar em discussão, então resolvi voltar para pegar um casaco 
maior.  

Despedi-me dela e saí correndo para um museu que ficava 
perto da minha casa. Como sempre, sábado de manhã estava 
cheio de pedestres, que iam para o trabalho ou visitar lojas. De-
pois do projeto, senti-me mais parte da sociedade, após evoluir 
as minhas habilidades em conversação. 

Quando vi a placa “Museu História Ativa”, fiquei pensando 
sobre José; ele era um colega tímido, poucas vezes eu conversava 
com ele. Para mim, não tinha nenhum rastro de ser vítima de Bul-
lying, pois parecia bem consigo mesmo. Mas eu estava enganado, 
ele era como eu, nunca revelando os seus sentimentos para nin-
guém. 
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— Verdade... E se Alkes não tivesse aparecido na minha vida, 
onde eu estaria agora? — perguntei a mim mesmo, de voz alta 
enquanto eu andava pela calçada pela multidão. — Eu acho que... 
Escaparia do colégio, nunca voltaria para casa e... Não, impossível! 

Apertei a minha cabeça com as mãos. Comecei a compreen-
der a mim mesmo que eu era simplesmente louco, ou um “ador-
mecido”, como Alkes sempre relacionava. 

 Ao pensar nele, vi Alkes e o policial Borivaldo logo na cal-
çada de outro lado, em frente de um carro Prisma. O colega havia 
dito para nos disfarçarmos, não fazendo com que o suspeito no-
tasse o nosso encontro. Por isso Alkes usou uma camiseta simples 
com calça jeans, enquanto o Borivaldo usou um casaco marrom, 
calça social e um chapéu escocês. 

— Trouxe o disfarce? — perguntou Alkes, logo que o cum-
primentei ao lado do carro. 

— Ah, sim — respondi, tirando do bolso um par de óculos 
com bordas grossas. Coloquei-o para teste. 

— Ficou bom, mas fica melhor assim... — ele deu uma me-
xida no meu cabelo, desarrumando-o. 

Fiquei incomodado, mas eu sabia que o disfarce salvaria a 
minha vida, longe das perseguições. 

— Para que a gente precisa visitar a casa do Jéferson, 
quando se tem um computador potente capaz de fazer tudo? — 
perguntei a ele, chateado. Pois ele poderia simplesmente usar al-
guma tecnologia avançada para realizar o trabalho. 

— Isso porque nós contamos tudo para o policial. E para a 
nossa sorte, ele estava investigando o caso mais cedo que nós. 

— Caso, que caso? 
— O caso da bomba! A bomba era real e eu a desativei, lem-

bra? Quando os policiais a encontraram, resolveram esconder a 
verdade para não criar pânico geral. Mas até hoje, estão investi-
gando a fundo para descobrir a pessoa que instalou a bomba. E o 
senhor Borivaldo é um dos investigadores. 

Olhei para o policial, com olhos arregalados. Ele pôs-se a fa-
lar: 

— Os nossos agentes esconderam a verdade para proteger 
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a todos, inclusive ao próprio diretor. Ficamos monitorando a es-
cola às noites para defender de novos invasores. Mas quando vo-
cês revelaram sobre o suspeito e o José sobre Jéferson, as peças 
deste mistério foram se encaixando. 

Fiquei pensativo, mas o ponto mais importante ainda não foi 
esclarecido, perguntei: 

— Mas o que tudo isso tem a ver com o Jéferson? 
Alkes e o Borivaldo trocaram os olhares. Em seguida, Bori-

valdo respondeu: 
— É por isso que vamos para casa dele descobrir a relação. 

Pois teve um dia em que eu fui para a escola e pedi ao diretor 
sobre a ficha escolar dele, com todos os detalhes do endereço, 
número de telefone, registros de faltas... 

— Espere aí — interrompi. — Está querendo me dizer que o 
suspeito que entrou naquela noite... Estava na verdade roubando 
os dados pessoais do Jéferson?! 

Ele concordou com a cabeça, mostrando-se sério. 
— Ah... Faz sentido. A-atchim! — espirrei. — Desculpem-

me... É que está muito frio agora. 
— Entrem no carro — recomendou Borivaldo. 
Foi o que fizemos, entramos e nos sentamos sobre os assen-

tos de trás. Borivaldo começou a dirigir e o carro movimentou, 
saindo do estacionamento com dificuldade, pois o trânsito estava 
cheio. 

Comecei a racionalizar: o que faltava descobrir era o a rela-
ção entre Jéferson e os terroristas. Portanto, quanto mais eu pen-
sava nisso, mais eu tremia de medo. Pois o assunto envolvia-se 
com o perigo mortal, perguntei-me o porquê de estar partici-
pando desta investigação. 

Alkes também estava pensando, pois estava quieto. Logo, o 
carro dirigiu-se ao centro da cidade, com o típico barulho das bu-
zinas e dos pedestres. Olhei pela janela as grandes placas de 
anúncios comerciais. O que me chamava atenção era a foto de 
uma mulher passando creme facial em seu rosto com a legenda 
“Seja atraente, a mais bela de todas” escrita em baixo. 

— O anúncio parece egoísta — resmunguei. — Fazendo com 
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que as pessoas sejam mais que outros. 
Alkes riu, comentando: 
— O anúncio serve para atrair clientes, certo? 
— Mas você disse que qualquer tipo de egoísmo é errado — 

reclamei. 
Desta vez passamos por outro anúncio, com um menino de 

olhos risonhos, comendo um pastel; era o comercial de uma lan-
chonete famosa. 

— Se um anúncio disser “transforme-se num homem espa-
cial comprando a nossa bala de hortelã”, estaria prometendo ou 
chamando atenção? 

— Ah... Chamando atenção — compreendi na hora. 
Sempre quis achar um motivo para contrariar o que ele tinha 

dito, mas apenas provei que eu era mais tolo que eu imaginava. 
— Mesmo assim, tem outras ocasiões; se está falando sobre 

anúncios comerciais — argumentou Alkes. — Por exemplo, você 
já fumou cigarro? 

— Que pergunta boba, Alkes! É proibido menores fumar — 
respondi. — Aliás, a professora me disse que o cigarro traz câncer 
de pulmão e envelhece a pele mais rápida que o normal.  

— Muito bem, Eduardo. Há décadas, era permitido anúncio 
comercial sobre cigarro. Os velhos cowboys apareciam na televi-
são com um cigarro na mão, sorridentes. E por isso, muitas pes-
soas imaginaram que seria legal fumar. 

Fiquei pensando se esses comerciais continuassem apare-
cendo na televisão nos dias de hoje, e caso acontecesse, eu estar 
fumando também. 

— Então deviam proibir esses tipos de comerciais! — opinei 
de braços cruzados. — Apenas levam as pessoas ao mau caminho! 

O colega deu uma risada fraca. Depois explicou com simpa-
tia: 

— O problema não são os comerciais, Eduardo — ao dizer 
isso, através da vidraria do carro, passou-se um outdoor com ima-
gem de tênis. — O perigo está no apego. 

O carro parou-se na faixa de pedestre, esperando o sinaleiro. 
A palavra “apego” era nova para mim, assim como a maioria das 
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crianças, desconhecemos as palavras-chaves que faziam mais 
sentido para nossas vidas. Perguntei a ele o seu significado. Ele 
explicou: 

— Apegar significa estar “grudado” em um objeto, valor, 
crença ou ideia. E ignorar tudo que é diferente disto. É a mesma 
coisa que você conversar alto na aula mesmo sabendo que a pro-
fessora não permite, por exemplo. Sabe que é errado, mas não 
consegue deixar “desgrudar” desta vontade. O apego cria limites, 
o que torna a pessoa menos livre.  

— Então eu posso me apegar às propagandas? 
— Pode apegar-se aos produtos delas. Não é um tênis que 

você tanto queria? 
Fiquei chocado ao saber que ele podia ler a minha mente, 

ou eu estava enganado. Ignorei a dúvida e prossegui: 
— Sim, estou até acumulando mesada para comprar aquele 

tênis da marca Horse’s Feet. 
— E você ficou esperando o dia para comprar o tênis e ser 

feliz “eternamente”, certo? 
— Sim! Com certeza serei muito feliz! 
O colega mudou a sua expressão, lamentando: 
— Infelizmente os desejos materiais trazem uma felicidade 

de curta duração. Não passando muito tempo e você já desejará 
outro tênis de marca, acumulando dinheiro e com a falsa intuição 
que será muito feliz quando usá-la. 

Ele teve razão. Não foi a primeira vez que eu passei por essa 
experiência, e por causa do desejo, fiquei esperando a felicidade 
chegar. 

— Assim como alguém vaidoso, desejando ser mais alto, 
mais bonito, atraente... Isso se chama apego. Por causa do apego, 
não consegue ser feliz. É como uma pedrinha presa dentro do sa-
pato, incomodando lhe. 

— Então preciso tirar o apego? 
— É questão de necessidade. Quando você tira a pedrinha 

do sapato, não fica mais confortável andar? 
— Hum... Fica melhor até para correr! — disse eu, rindo. Foi 

quando eu me lembrei de uma coisa. — Ah, passou uma notícia 
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do jornal, em que uns clientes mataram o dono do restaurante só 
por causa do pagamento de... sete reais! 

— Como?! — ele fez uma expressão de não acreditar. 
— É que teve um mal-entendido... O dono do restaurante 

aumentou o preço bem quando eles foram comer. 
Alkes suspirou, dizendo: 
— Apegar-se à riqueza, fama, conforto, prazer... Tudo isso 

os humanos fazem, sem saber que esses são a fonte do seu sofri-
mento. 

— E conhecendo o efeito, evitará a causa — repeti o que ele 
me ensinou há uns tempos, começando a compreender — Então 
não devemos nos apegar! 

— No Bullying, os colegas se apegam à forma física dos ou-
tros colegas. Por exemplo, se o colega é bonito, ele respeita; se 
for feio, não respeita. Porque ignora a parte interior da pessoa, 
que é o verdadeiro. Assim, alimenta o próprio ego e passa a de-
sejar mal dela. No final, pela lei, todos acabam sofrendo. 

Respirei fundo. Novamente ele disse muito rápido. Era como 
aprender o complicado da Matemática e depois misturar com ou-
tras matérias, dificultando o entendimento. Mas o que entendi é: 
não ser egoísta e não se apegar. Pronto! 

— Pronto, nós chegamos — avisou-nos o policial. 
Ele estacionou o carro em frente de uma pequena casa 

branca no meio de outras, também pequenas. Compreendi que 
chegamos a um bairro próximo do Colégio Avogadro, e que a casa 
na qual estávamos em frente, era do Jéferson. 

Abri a porta do carro e senti o vento gelado bater no meu 
rosto. Era desagradável o tempo, mas nada era mais “gelado” que 
o meu nervosismo, por causa da investigação.  

Quando pus os meus óculos, Alkes começou a falar alto: 
— Papai, não podia andar mais rápido? Quero encontrar 

com o Jéferson agora mesmo! 
Ao falar isso, o Borivaldo ficou com vergonha. Mas logo com-

preendeu que era um disfarce; então agiu estranhamente, mu-
dando o seu tom de voz: 

— A-rram. Sim, filho. Hoje o papai vai andar mais rápido, 
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mas é claro que o meu pé está um pouco machucado por causa 
do trabalho. Irei me esforçar no melhor para te satisfazer! 

“Ridículo”, pensei. Fiz uma cara de que ia vomitar. 
De repente, senti um vulto ao meu lado; olhei para o lugar, 

mas não vi mais nada. Era uma sensação de que estávamos sendo 
perseguidos. Fiquei com medo. 

Borivaldo andou pela frente; Alkes e eu por trás. Em frente 
da casa tinha um quintal de gramado e poucas flores, atravessa-
mos a cerca e o policial apertou a campainha. Logo, abriu-se a 
porta e apareceu um velho senhor de aparência séria, com corpo 
curvado e cabelos brancos. 

— Quem são vocês? — perguntou ele. Com uma voz lenta, 
que parecia estar gripada. 

— Sou pai desses meninos — respondeu o policial disfar-
çado, tocando no meu ombro e do Alkes. — Eles são colegas do 
Jéferson, muito amigos. E querem brincar com ele. 

O velho expressou-se raiva: 
— Jéferson... está... preso! — depois, ele olhou-me com uma 

expressão que parecia me reconhecer, mesmo que eu estivesse 
usando óculos. 

— Então nos conte como foi isso! Desejamos saber! 
— Assistam mais jornal antes de fazer qualquer coisa! Adeus! 

— o velho ia fechar a porta, quando o policial o impediu. 
— É realmente necessário, senhor Timson. Pelo menos deixe 

as crianças darem recado a ele. Pois na delegacia é permitido vi-
sitas aos presidiários apenas por familiares nesta época. 

Ele o olhou com ternura, esperamos por quase um minuto 
até o velho decidir: 

— Hum... Entrem! Vou fazer um tererê. 
Entramos naquela humilde casa, onde passamos por um ta-

pete marrom e vários vasos chineses que decoravam as estantes 
ao lado da porta. 

— O senhor é um bom colecionador! — elogiou Alkes, quase 
tocando em um deles. 

— Não toque! — gritou o velho. — Jéferson já quebrou 
quase dez! Faço isso para treinar a sua paciência quando chega 
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estressado de casa. 
— Jéferson... estressado? — resmunguei incrédulo. 
Sentamo-nos num sofá aconchegante, ao lado de uma la-

reira; onde em cima, apoiava-se uma estante com fotos. Logo 
percebi que eram do Jéferson quando pequeno, mais ou menos 
de sete a dez anos. Ele estava sozinho em todas elas e poucas 
vezes o menino sorria. 

O velho sentou-se no sofá de nossa frente e entregou-me 
uma folha de papel. 

— Escreva o recado neste papel — explicou-me o velho — e 
vão embora. 

Eu não tinha nada a escrever para Jéferson, pois ainda o odi-
ava. Então entreguei o papel para Alkes, que logo, pôs a caneta 
na folha. 

— Você... é o único responsável por ele? — questionou Bo-
rivaldo. 

— Ele não é meu filho biológico, o Jéferson. Não conheço os 
pais dele e nem sei se ainda estão vivos. 

Foi difícil acreditar nisso, logo, perguntei a ele: 
— Quer dizer que Jéferson é seu filho adotivo? 
O velho concordou com a cabeça, respondendo: 
— Eu o tirei da rua. O menino só tinha onze anos e estava 

fraco que nem galho... Tive pena, então resolvi acolhê-lo. 
Imaginei um menino solitário, sem pais e sem o que comer. 

Enquanto o senhor Timson o olhava com ternura. 
— Ele não tinha nenhum nome e não queria revelar-me de 

onde ele veio ou o que os seus pais faziam. Mesmo assim, o levei 
para morar em minha casa. 

— Como era a personalidade dele? — perguntou Borivaldo. 
— Tímido... Mas um bom rapaz — o senhor Timson começou 

a sorrir. — Sempre me ajudava em tudo que precisava: trabalhar, 
fazer comida ou até massagem quando eu tinha dor nas costas. 

Não... Não era possível. Não quis acreditar que um garoto 
tão cruel com os colegas pudesse agir assim em casa. 

— É claro que quando chegava da escola, se sentia estres-
sado. Mas ele nunca me contou dos detalhes, ele é um bom 
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rapaz...  
— Acho que encontramos com o Jéferson errado — inter-

rompi. Ao dizer isso, todos me olharam. 
— Por que, Eduardo? — perguntou-me Alkes. 
— O Jéferson que eu conheço nunca faria isso! Ele é mau, 

egoísta e, ainda mais, gosta de se meter em encrenca. A pior pes-
soa que eu já conheci! 

— Você está se apegando às más qualidades dos outros. Não 
existe alguém que seja completamente mau. 

Percebi que o velho se mostrou tristeza. Então resolvi me 
controlar, esquecendo-se do que eu disse; e me acalmar. 

— Bem, posso usar o banheiro? — pediu Alkes ao velho. 
— Sim, está lá — apontou o velho em um lugar da casa. — 

Depois vire à direita, a segunda porta. 
O velho pegou a cunha e bebeu o tererê pelo canudo. Logo, 

Alkes se levantou e foi até o banheiro. Percebi que ele tirou o seu 
celular do bolso enquanto andava, com certeza estaria fazendo 
alguma coisa. 

— Então o senhor não faz ideia de onde o Jéferson veio — 
confirmou Borivaldo. 

O velho suspirou. 
— Eu já falei — disse ele irritado —, quando encontrei o me-

nino, ele só tinha roupas e nada mais! De que importa saber de 
onde ele veio? 

— Digamos que... pode solucionar todo o mistério! 
— Que mistério? — o velho não aguentava mais ouvir, es-

tava preparado para nos expulsar de casa. 
— Sobre a bomba do Colégio Avogadro. 
— Bomba?! Noticiaram que era falsa! 
— Na verdade nós o escondemos, pois era mais seguro. Pre-

cisamos saber se Jéferson participava de alguma quadrilha ou 
algo parecido. Pois o caso da bomba nos leva diretamente a ele. 
E apenas ele. 

O senhor Timson me olhou e depois olhou para Borivaldo, 
não acreditando no que ouviu. 

— Vocês... são policiais? — gritou ele de raiva. — Deem o 
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fora ou irei... 
— Precisamos sair agora! — exclamou Alkes, correndo para 

nós. — Acabei de passar uma vistoria em toda a casa e descobri 
que estamos sendo observados! 

Outra vez, fiquei com medo. Então o vulto que eu percebi 
era na verdade um espião. 

— E são vários...! — continuou ele. — Precisamos deixar esta 
casa agora. E o senhor precisa vir com a gente também — dirigiu-
se ao dono da casa. 

— O que?! Por que eu preciso ir? Não quero deixar a minha 
casa... Nem preparei as minhas coisas e... 

— Não se apegue ao material! A sua vida é mais importante! 
— interrompeu o colega. 

Assim, o velho nos levou até a cozinha, onde no teto tinha 
um buraco. Borivaldo pegou uma cadeira e subiu nela, em se-
guida, me ergueu com força para que eu pudesse subir até em 
cima. Quando alcancei o buraco, senti o cheiro de poeira. 

De repente, ouvi de longe a porta se batendo; alguém estava 
querendo entrar. 

— Vamos, mais rápido — resmungou baixinho o Borivaldo, 
erguendo Alkes para cima e eu tentando segurá-lo pelas mãos. 

Por fim, ouvimos um estrondo, então percebemos que a 
porta foi derrubada, o que nos trouxe mais nervosismo. O policial 
foi o último a subir, logo, começamos a andar de joelhos, pois o 
lugar era baixo. 

Fiquei o tempo todo tirando teias de aranha que cobriam a 
maior parte do local. Apavorei-me ao encontrar com uma aranha 
de pernas grossas. 

— Não tenha medo, apenas não faça nada que ele não irá te 
picar — tranquilizou-me Alkes. O que na verdade, me deu mais 
medo, ao lembrar que as aranhas picam. 

Borivaldo deixou acesa a luz do seu celular. Assim, ele nos 
guiou pela escuridão e fazendo o menor barulho possível. 

— Onde eles estão? Eu tenho certeza que eu os vi por aqui! 
— disse um homem lá de baixo. 

— Sei não, cara. A coisa tá feia... — disse outra voz. 
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— Será que eles nos perceberam? Falei para acabar com ele 
mais cedo! Ninguém me ouviu! 

Na minha mão, percebi que algum inseto passou por cima. 
Dei um pequeno gemido, golpeando-o com força. 

— Ouviu isso, cara? Veio lá de cima. 
Arrepiei-me. Pois alguém lá de baixo percebeu a minha voz. 

“Por que essas coisas só acontecem comigo?”, pensei aborrecido. 
Borivaldo abriu uma janela circular, o que através dela, era fora 
de casa. 

— Vamos descer por esta árvore — disse ele baixinho. 
E assim fizemos, eu fui o primeiro a descer, com muita difi-

culdade, pois eu não tinha experiência sobre alturas. Mas se eu 
quisesse sobreviver, tinha de fazê-lo. 

Depois, corremos até o outro lado da casa, ainda escondidos 
atrás das paredes. Observei se perto do carro não havia ninguém, 
então nos dirigimos até ele. Ao entrarmos no carro, um dos espi-
ões nos notou. 

— Hei, pare por aí! — gritou ele. 
Borivaldo girou a chave do carro, tentando ligar o motor, 

mas por duas vezes, não ligou. Fiquei nervoso. 
— Que raiva! Eu que deveria ter dito “pare por aí”, mas se 

não fosse pelo número de pessoas... — reclamou o policial, ao 
perceber que cinco ou seis bandidos saíam da casa. 

Meu coração bateu rápido, a única coisa que eu queria era 
que o motor ligasse. Eu sabia que era por causa do frio, e do carro 
a álcool. Virei-me para Alkes, que era a única solução do mo-
mento. Portanto, ele estava de olhos fechados, falando baixo e... 
rezando! 

O motor funcionou. Por impulsão, fui jogado para trás logo 
que o automóvel partiu para frente. O carro andou em alta velo-
cidade; olhei para trás e percebi que os bandidos começaram a 
dirigir também os seus próprios carros, nos perseguindo. 

— Precisamos despistá-los primeiro, antes de chegar à dele-
gacia — disse o policial. — Se eles descobrirem que sou um poli-
cial disfarçado, vocês e seus amigos estarão em perigo! 

Ele se referia a mim, Alkes e aos colegas que sabiam do 
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assunto. O carro fez uma curva para a direita e, logo em seguida, 
senti a terra tremer por um instante. A rapidez do carro apenas 
aumentou a pressão, enquanto isso, Alkes ficava atento. 

Virei-me para trás, olhando pelo vidro dianteiro do carro. 
“Conseguimos despistá-los!”, pensei aliviado, logo que percebi a 
rua sem nenhum carro nos perseguindo. Rapidamente, apareceu 
de outra rua cruzada, um carro azul Verona; era do inimigo que 
nos perseguia! 

— Estão atrás de nós! Eles nos encontraram! — gritei deses-
peradamente. 

O Verona nos aproximou, dirigindo-se mais rápido ao som 
do motor aumentando junto. Alkes, ao meu lado, abriu o seu ce-
lular e, na tela, se mostrou a imagem do momento, ou seja, uma 
câmera fotográfica. Ele posicionou o celular atrás dos vidros e ti-
rou uma foto do motorista. 

— Consegui! — disse o colega, com a mão segurando o ce-
lular com a imagem de um rosto bem nítido de um homem cica-
trizado. 

Depois, fui jogado para o lado, após o carro virar a esquina. 
Senti outro tremor. E após várias viradas, conseguimos nos des-
pistar após alguns minutos; tínhamos percorrido uma longa dis-
tância. 

— A vitória é nossa — comentou o policial, após diminuir a 
velocidade —, tirando a parte que eu dirigi em alta velocidade. 

— Para um policial, isso não é um problema — disse o velho, 
que se sentava ao lado. 

Acalmei-me. No entanto, eu sabia que os bandidos ainda es-
tavam por aí, nos procurando. Alkes enviou a foto para o Bori-
valdo, que comentou: 

— Caramba! Mesmo com o carro balançando, conseguiu 
ainda tirar uma foto tão nítida... Que dá para ver uma espinha do 
rosto! 

O colega riu, depois falou: 
— Leve esta foto para o Centro de Identificação Facial. Vai 

ser uma oportunidade para descobrir de que grupo eles perten-
cem, certo? 
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O policial concordou. Depois, ele nos levou de carro para as 
nossas casas. 

— Vai vir hoje à noite para a Festa Junina, Alkes? — pergun-
tei ao meu amigo, quando saí do carro, em frente da minha casa. 

— Vou sim! Obrigado por nos acompanhar, Eduardo. A sua 
participação foi muito importante. 

— Como? 
— Além de testemunhar a atitude deles, notou a diferença 

do Jéferson em casa e na escola. 
— Ah sim... Grande coisa. Eu achei que era impossível ele ser 

bipolar. 
— Deve ter algum motivo especial para ele agir assim. Mas 

enfim... Segundo meus cálculos, no futuro você irá conhecer três 
pessoas importantes! 

— Três pessoas, quem? 
— Hum... Isso você irá descobrir sozinho — disse ele sorri-

dente. — Até a noite, Eduardo! 
Despedi lhe e entrei para casa. A minha mãe foi logo falando 

comigo: 
— Filho, ainda bem que voltou. Aconteceu alguma coisa com 

você? 
— Não, mãe. O que quer dizer com isso? 
— Bem... É que... 
A televisão estava ligada, mostrando um jornalista segu-

rando um microfone e dizendo: 
— Isso o que vocês estão vendo, são rachaduras causadas 

pelo tremor de terra que aconteceu há quarenta minutos — o 
homem apontou para um muro rachado. — Cientistas estão ten-
tando descobrir qual a causa deste fenômeno natural num lugar 
deste em nosso país. 

Terremoto no Brasil? Só podia ser brincadeira. Claro, en-
quanto eu estava no carro, senti tremores pensando que era por 
causa da velocidade. Depois, lembrei-me o que Alkes havia me 
dito quando estava realizando a experiência dos cristais: “futura-
mente, coisas estranhas irão acontecer, disso eu tenho certeza”. 

Esperei até a noite e me arrumei para a Festa Junina do 
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colégio. Eu não acostumava festar, principalmente nessas tradici-
onais, como eu era muito sozinho nunca pude aproveitar muito. 
Vesti uma camisa xadrez, e por cima, um casaco grosso, pois a 
noite era mais fria que o dia.  

Despedi-me dos meus pais e saí correndo para pegar o me-
trô. Durante a caminhada, prestei atenção se eu estava sendo 
perseguido. Mas logo me lembrei de que naquela hora eu havia 
usado um disfarce, e agora não. “Quero que este problema se re-
solva logo”, pensei meio triste. 

Chegando ao bairro do colégio, saí da estação de metrô e 
dirigi-me à praça, onde seriam instaladas as barracas. O local já 
estava quase cheio, com luzes e lanternas iluminando a noite. Por 
cima, fileiras de bandeiras coloridas decoravam a festa; além das 
pessoas todas vestidas de caipira. 

Eu estava sozinho, procurando por pessoas conhecidas. In-
vadia-me uma triste solidão. 

— Eduardo, aqui! — gritou uma voz familiar, era da Natália. 
Corri para ela, enquanto eu olhava o seu traje colorido: um 

vestido azul com bordas brancas e laços borboleta de cor verme-
lha; o cabelo era amarrado de dois lados em nós e em seu rosto 
havia maquiagem com pontinhos que pareciam rugas. 

— Você viu Alkes por aí? — perguntei. 
— Sim, ele veio bem cedo. Deve estar por aí, ajudando o 

pessoal do projeto. 
— Ajudando em quê? 
— Senhoras e senhores — disse uma voz de microfone, re-

conheci que era da professora Kátia. Olhei para onde ela, que fi-
cava de pé em cima de um palco com um microfone na mão, e ao 
seu lado, estava também o José —, por favor, temos uma confis-
são para dar a todos os alunos do Colégio Avogadro. 

Em seguida, entregou o microfone às mãos do José. Este co-
meçou a tremer, enquanto a professora falava para ele alguma 
coisa que eu não ouvia. José, então, balançou a cabeça e pôs o 
microfone a falar: 

— Bem... Oi, pessoal... 
Alguns olhavam para ele, enquanto outros, o ignoravam. A 
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conversa permanecia a mesma. 
— É sobre o roubo que aconteceu na escola... Dos materiais 

sumidos... Quero que não fiquem bravos quanto a isso, pois... 
O colega não aguentou e pôs-se a chorar. A professora foi 

até ele dando mais algumas palavras, parece tranquilizá-lo, logo, 
ele continuou: 

— Na verdade... Eu sei que estão bravos e estressados 
quanto a isso... Também não quero que me perdoem... Mas eu 
sei que se eu não falar, nunca irei ficar tranquilo — ele fechou os 
olhos e apertou os lábios. — Porque eu sou o ladrão. 

Silêncio total. O público dirigiu-se uma cara de espanto a ele. 
— É verdade que eu fiz isso por causa do Bullying... Achei as 

provocações muito injustas, por isso eu agi assim. Mas quero que 
saibam que estou muito arrependido! 

Natália apertou as duas mãos, com esperança que a confis-
são desse certo. Neste momento senti ciúmes, mas descartei logo 
este pensamento, pois resolvei nunca mais querê-la. Afinal, já 
tem alguém que a ama muito mais, que é o José. Então desejei a 
felicidade dos dois. 

— Eu descobri... Que criar mais problemas apenas irá me le-
var à solidão... Pois comecei a me afastar da vida e praticar a mal-
dade... Sem perceber que estou eu mesmo praticando o Bullying 
esse tempo todo. 

Ele suspirou fundo. 
— Quero pedir desculpas a todos vocês... Nunca mais irei 

repetir este ato... Eu errei. “Transforme o ódio em bondade”, foi 
isso que meus amigos me ensinaram. 

Por fim, entregou o microfone à professora. Todos bateram 
palmas, inclusive a Natália, que estava muito animada. Logo, to-
cou-se uma música festiva. 

As pessoas começaram a dançar e cantar, e como Natália foi 
atrás do José para elogiá-lo, fiquei novamente sozinho. “Nunca 
gostei de festas”, pensei. 

— Por que não sorri? — perguntou uma voz conhecida. 
Quando me virei para trás, vi Alkes com uma camiseta xadrez e 
colete, usando um chapéu de palha. 
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— Alkes... — disse eu baixinho. 
— Está sentindo tão solitário? Poderia andar por aí, conhe-

cer outras pessoas — ele olhou para o céu. — Há muitas pessoas 
interessantes que valem a pena conhecer. 

Olhei para baixo e disse: 
— É que não consigo. Eu sou assim desde sempre, não tem 

como eu mudar. 
— Às vezes mudar é positivo, como por exemplo, evoluir-se. 
— Não entendo... 
— Todas as pessoas deste universo vieram de um único lu-

gar, éramos puros. Mas com o tempo, vão se mudando e tor-
nando-se diferentes; personalidades e pensamentos diferentes. 
Às vezes boas e às vezes ruins. Significa que podemos evoluir a 
todo o momento, a favor da pureza. 

Ele tirou do bolso um passarinho feito de papel. 
— Assim como a natureza, o clima pode mudar, a chuva 

pode vir fora da época, as nuvens podem cobrir o céu de uma 
cidade e não chover, os ventos podem soprar a uma velocidade 
incrível... E o coração também. Não devemos nos apegar ao 
tempo, ignorando a transformação. 

— Hum... Acho que mais tarde, agora não — falei com uma 
voz de desânimo. 

— Não deixe para mais tarde, desfrute o agora! Um peixe 
não espera o momento para aprender a nadar. 

— Mas peixe sabe nadar logo que nasce! 
— Assim como você já pode se transformar desde agora! 
Ele tinha razão, eu precisava mudar. Se o José teve coragem 

de deixar o crime para confessar em público, então eu terei ca-
pacidade de fazer a mudança. Resolvi fazer isso agora, olhei para 
as pessoas. Não... não tive coragem. 

— Tenha fé — disse o colega. — Você não precisa ver para 
crer, enxergue a fé pelo coração que você consegue. 

Assim eu fiz: desejei o bem das pessoas, a alegria, a paz. 
Senti vontade das pessoas mostrarem um sorriso logo que eu fa-
lar com elas, queria agradá-las ao máximo. 

— Alkes, eu não sou um palhaço — reclamei. 
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Ele riu, perguntando-me o porquê. 
— É que... Eu não sei contar piada como você faz, ou todo 

mundo faz. 
— Hahahahaha, não precisa se tornar um mestre de piadas 

para agradar o outro, Eduardo. Qualquer atitude com a intenção 
de querer agradá-lo já influencia. Por exemplo... Um simples sor-
riso já demonstra mais que mil palavras! 

— Sorriso... Tanto assim? — arregalei os olhos. 
Começamos a rir que nem loucos. Tomei atitude, serei na-

quele momento uma pessoa melhor. Levantei um sorriso natural, 
olhando para o céu. 

— Hum... Que fome! — disse Alkes, tocando a sua barriga. 
— Já que está aqui, compre umas comidas gostosas e guarde al-
guns para levar pra casa. Os seus pais vão adorar! 

— O.K. 
Assim nos despedimos. “Comida boa deve guardar para os 

pais depois comerem”, lembrei que o Confúcio também disse isso. 
Logo, fui visitar as barracas que continham pamonha, pastéis de 
queijo e diversos doces. 

Quando visitei a barraca de doces, fui atropelado por uma 
garota que correu rápida. Segurei as suas mãos para não a deixar 
cair. 

— Oh... Desculpe-me! — disse ela com uma voz angelical. 
— A culpa foi minha — falei com tranquilidade —, eu que 

peço desculpas por não ter te visto. 
Ela me “olhou” com olhos verdes brilhantes, cabelos loiros 

claros, a face rosada... A beleza foi tão deslumbrante que foi difícil 
descrever. O que me chamava atenção eram os olhos que pare-
ciam um pouco puxado, como dos orientais. Certamente era uma 
mistura de raças. Fiquei paralisado pelo seu “olhar” que fiquei por 
uma eternidade parado. 

— E-eu sou cega. 
Despertei-me. E tentei corrigi-la: 
— Não, eu que sou cego! Eu não vi você correr até mim. 

Haha! B-bem... Qual é o seu nome? — perguntei, me ajeitando e 
mostrando o melhor sorriso. 
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— Me chamo Adrielle. Sou cega desde que eu nasci, uma 
doença de gestação; nunca enxerguei em toda minha vida. 

Passei uma mão em frente dela, tentando provar se era ver-
dade. Nenhuma reação, ela era mesmo cega! Uma pausa. Pri-
meiro a decepção, por ela ser tão bonita, portanto, cega. Se-
gundo, ajeitei a minha mente para não se apegar à forma física e 
procurar conhecer o interior da pessoa, a verdadeira. Corrigi meu 
pensamento. Respirei fundo.  

— Por favor... me ajude a encontrar a minha mãe — pediu 
ela. — Estou perdida. 

Precisava agir, eu não podia deixá-la sozinha no meio da 
multidão, sem conseguir ao menos ver o caminho. Segurei a mão 
dela e falei: 

— Vou te guiar até a sua mãe, confie em mim. 
Ela deu um sorriso, sem piscar os olhos: 
— Não preciso ver para crer, como todos costumam pensar. 

Só por me aceitar que sou diferente, já estou muito comovida! 
“Não devo sentir orgulho”, pensei comigo mesmo, envergo-

nhado, “é responsabilidade, não um ato heroico”. Comecei a an-
dar, e puxando pelas mãos, ela me seguiu. Imaginei que a mãe 
dela também estaria procurando por ela, então resolvi levá-la a 
todos os lugares da festa para ver se a mãe a encontrasse. Assim 
eu fiz, mas não deu nada certo. 

Ficamos circulando por quase meia hora, quando Adrielle 
disse, ofegante: 

— Desculpe-me... Eduardo. Eu estou... cansada! 
Olhei para ela, que parecia mesmo sofrer. Sentamo-nos na 

grama, atrás de árvores e arbustos, um pouco escuro. O que não 
me pareceu uma boa ideia. 

— Se sentarmos aqui, a minha mãe vai me ver? — pergun-
tou ela. 

— Eh... Na verdade não — respondi um pouco confuso co-
migo mesmo. — Mas Alkes vai nos ajudar. Ele é um extraterrestre! 

— Extraterrestre? O que é isso? 
— São seres de outro planeta, que viajam pelo espaço até 

chegar aqui. Alkes, por exemplo, tem uma tecnologia muito mais 
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avançada que nós, e uma boa pessoa! Hum, mas eu acho melhor 
a gente sentar-se lá onde está cheio de gente... Porque aqui nem 
ele vai nos ver... 

— Não se preocupe. Eu gosto daqui, tem pouco barulho. 
Respirei fundo e fiquei pensando em que fazer para ajudá-la 

a encontrar a mãe. Se eu a deixasse sozinha para eu procurar Al-
kes, seria muito perigoso. 

— Você vai para a escola? — perguntou ela, puxando con-
versa. 

— Sim, eu estudo no Colégio Avogadro — respondi. Eu fiquei 
um pouco tímido, mas eu sabia que uma boa conversa a agradaria. 
— E onde você estuda? 

— A minha mãe me ensina tudo, então nunca fui à escola 
por causa da minha cegueira. Mas o meu sonho é ir para lá, pois 
todas as crianças gostam de lá... 

— Nem todos. 
— Por quê? Não é um paraíso? Conhecer novas pessoas, fa-

zer bons amigos, aprender de tudo que os professores ensinam e 
passar por uma experiência de convívio. Há algo melhor que isso? 

Ela ter dito assim, me deu uma nova visão sobre o lugar na 
qual em tanto odiava. 

— É que lá... tem Bullying. Tem colegas que não gostam de 
outros colegas, e por egoísmo, intimidam. Isso não é legal. 

— Engraçado que tem gente assim! — ela riu. — Se fosse eu, 
eu seria legal com este tipo de pessoa, por mais que ela me mal-
tratasse. Porque, assim como ela está aprendendo a ser uma pes-
soa, eu também estou. É assim uma escola, não é? Um lugar que 
aprendemos a ser gente! 

Fiquei refletindo sobre isso. Lembrei-me que as escolas que 
eu frequentava haviam ensinado apenas as matérias históricas e 
científicas, mas nada de conhecimento fundamental para se tor-
nar uma pessoa melhor. Só falavam sobre faculdade e trabalho, 
enquanto a educação era papel da família. No final, um esperava 
do outro e nada acontecia. 

— Não te dói quando você ouve uma ofensa? — perguntei 
a ela, sabendo que a audição é o seu ponto forte. 



138 
 

— Doía, mas depois, não dói mais. Haha! Você meio que se 
acostuma quando tem tanta gente te ofendendo... Mas eu des-
cobri que isso não deveria me machucar. Sabe... 

Ela mexeu em seus cabelos. 
— Às vezes eu me pergunto por que eu nasci assim, qual o 

motivo de eu ser diferente dos outros. Mas depois de algum 
tempo, convivendo com pessoas, eu descobri de quem eu era. Eu 
era igual como todo mundo, apenas com uma diferença. 

— A visão? — perguntei. 
— Não, não é a visão. 
— Então é o que, a personalidade? 
— Pode ser que sim, mas tem outra palavra. 
— E qual é? 
— O coração. Aquele que mesmo ficasse sem pés, mãos, ou 

olhos, consegue viver mais feliz do que a pessoa que tem apenas 
com o coração. O coração verdadeiro usa o mais forte do amor! 
Aquele sentimento de ajudar e salvar os outros. 

Fiquei encantado com a sua sabedoria. 
— Como você sabe? — questionei. 
— Eu já ouvi de tudo que possa imaginar, hihi! Mas quando 

não se tem as mãos, desfruta cada toque do pé; quando não se 
tem os pés, desfruta cada toque das mãos. Por fim, como sou 
cega, eu dependo da audição. Mas há muitas coisas além da au-
dição em que eu pude me desfrutar: o paladar, o cheiro, a música, 
o som dos pássaros, das águas, a respiração e, principalmente, do 
amor! 

— Desfrutar o amor? 
— Sim, desfrutar o amor é desfrutar a vida! Enquanto você 

recebe ou dá amor ao outro, o seu coração se enche de felicidade 
ao mesmo tempo! Você pode ter visão perfeita, mas se viver ig-
norando o amor, é a mesma coisa que viver cega como eu... Per-
dida na escuridão sem saber onde está. 

— Então a base para a vivência é o amor! 
Ela concordou balançando a cabeça. Lembrei nos momentos 

em que eu ajudava no projeto Antibullying, o fato de eu estar ser-
vindo aos outros me dava um prazer imenso. 
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— Mas como você ajuda os outros, se não consegue nem 
ver? 

— Quando eu encontro alguém, eu converso com as pessoas 
e ensino sobre amor, que é a fundamental da vida. É uma coisa 
que poucas pessoas enxergam, mas eu, como cega, consigo en-
xergá-lo. Então eu ensino aos não cegos, hihi! 

Achei engraçado e ao mesmo tempo interessante. A perso-
nalidade dela era parecido ao de Alkes, só que uma era terráquea, 
outro era extraterrestre. 

— Eduardo, você sabe qual é o inimigo do amor? — ela con-
tinuou. 

— O ódio? 
— Não... Tem outra coisa. 
— Hum... Inveja, humilhação, violência...? 
— Haha! Vou te dizer a resposta: o egoísmo. 
— Egoísmo... E em seguida vem o apego! 
— Acertou! 
— O egoísmo e o apego, esses dois contrariam o amor! Alkes 

já me explicou isso! 
— É mesmo? Então este seu amigo é um sábio. Quem se de-

sapega e fica longe do egoísmo, é uma pessoa livre! Falaram-me 
que os olhos se apegam facilmente, é verdade? 

— Sim... Pela aparência. Pelo apego, cria o gostar e não gos-
tar; pensamentos de achar certo e errado. No Bullying tem muito 
apego em aparência física. Gordo, baixo, feio, magro, cabelo, cor... 

— Assim como eu posso me apegar ao cheiro, gustação, e às 
palavras. Todos esses que entram informações na nossa mente, 
as pessoas se apegam. 

Não tinha pensado assim, pensei que o apego era restrito às 
coisas vistas e ouvidas. 

“Pum! Pom! Tchua! Pic!”, era o som de fogos de artifício. 
Olhei para o céu, que se iluminava pelas coloridas faíscas, fiquei 
feliz ao observar a bonita cena. Depois, olhei para Adrielle, que 
estava com as mãos tampando os ouvidos. Lembrei que ela não 
podia ver os fogos do céu, ao contrário, o barulho era horripilante. 

— Se chamam de fogos de artifício, eu não gosto! — 
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reclamou ela. 
— Pois eu gosto — respondi com tranquilidade. 
— Como consegue gostar disso? 
— É que... — olhei novamente para cima, desfrutando as lu-

zes caindo — É bonito de se ver. Eu queria que você visse. 
Silêncio por um tempo. Arrependi-me, pois pensei que eu a 

ofendi por ter falado daquele jeito. 
— Que bom — disse a garota com a voz simpática. — Se tem 

pessoas que gostam e que não machuca ninguém, passarei a gos-
tar também. Quero um dia poder enxergar as cores, como todos 
falam que é “bonito”. E quero provar que a visão não é melhor 
que o amor, após experimentá-la. Quem sabe em próxima encar-
nação... Haha! 

Tive certeza que sim, pois pela Lei da Causa e Efeito, se pra-
ticar a bondade, receberá bons retornos; não falei a ela para não 
se orgulhar. 

Perguntei sobre a sua vida e as dificuldades, e ela conversava 
comigo com muita alegria. Por fim, Alkes nos achou e pedi a ele 
para nos ajudar a encontrar a mãe da garota. 

— Uma cega perdida! Que bom que a ajudou, Eduardo! — 
disse Alkes, com um tom de alívio. Depois, tirou do seu bolso o 
celular a abriu-a, mostrando uma imagem holográfica — Vou ver 
pelo mapa seu eu a acho... 

Após conhecer a Adrielle, que acreditava nas coisas sem ver, 
importei-me menos com a tecnologia avançada em que Alkes se-
gurava. Pois até uma folha caindo da árvore me pareceu muito 
bonito. 

— Há, encontrei! Fiz uma pequena hipnose. Ela vai chegar 
até aqui rapidamente, pois eu conduzi a sua consciência até esse 
local, vai pensar que a ideia surgiu do nada, hehe! — explicou-nos 
o colega, com malícia. 

— Alkes, você não poderia curar a garota? — perguntei-o 
cheio de esperança. Após ficar com muita pena da Adrielle. 

— Como? 
— Eu sei que você tem tecnologia suficiente para curar uma 

cega, eu tenho certeza disso! 
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— Isso nós temos, com a base da biotecnologia de recons-
trução celular. Mas... Não tenho autorização para fazer isso. 

— Por que não, Alkes? Tem-se o remédio, mas não quer cu-
rar. Isso não é egoísmo? 

— Não é isso, Eduardo. Doenças graves como câncer e ce-
gueira, as que causam efeitos para a vida toda, são resultados da 
Lei da Causa e Efeito. 

— Bem, isso é verdade. Mas ela está servindo aos demais! 
Está ensinando aos outros sobre o amor... Inclusive me ensinou 
bastante! 

O colega ficou pensativo. Depois concluiu: 
— Preciso perguntar às autoridades galácticas e fazer os cál-

culos para ver se os méritos estão preenchendo a dívida. 
— Como assim? — realmente fiquei confuso. 
— Por exemplo, se você deve dinheiro a uma pessoa, uma 

das soluções é você pagá-la de pouco a pouco. Após terminá-la 
você fica livre do fardo de estar devendo. Isso se refere aos danos 
pesados: se conseguir reparar o dano ajudando a servir aos ou-
tros que, por Lei, traz méritos, não precisará continuar sofrendo 
no fardo cometido. 

De repente, veio uma mulher com o mesmo tipo de cabelo 
da Adrielle, que exclamou: 

— Adrielle, aí está você! Fui pegar a bolsa do carro e te man-
dei para ficar esperando por mim... E você saiu! 

— Ah, desculpe-me, mãe! — exclamou a filha. — Eu não sa-
bia que você falou isso... É que fiquei prestando atenção na mú-
sica e nem te ouvi direito, haha! Foi mal! 

A mãe e a Adrielle nos agradeceram e saíram. Fiquei triste, 
pois eu jamais iria encontrá-la novamente, sabendo que ela não 
ia à escola e que eu não a conhecia muito bem. 

A festa acabou, passou o final de semana rápido. Logo, veio 
segunda, dia de ir à escola. Aproveitei para chegar bem cedo, 
tanto que eu gostava em estar entre os poucos colegas e, com o 
passar dos minutos, enchendo de gente. Era agradável e eu me 
sentia bem. 

Fiquei sentado nas cadeiras perto da entrada principal, onde 
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naquele momento ainda não tinha alunos. De repente, chegaram 
duas pessoas, uma mulher e uma garota... loira! Não podia ser! 
Era a mulher e a sua filha, Adrielle, com uma mochila amarela nas 
costas. 

— A-adrielle? — disse eu, sem acreditar. 
— Eduardo! É você? Eu reconheço a sua voz! — exclamou a 

garota muito feliz. 
— Ah, você é o amigo que encontramos na Festa Junina! — 

comentou a mãe da Adrielle, bem sorridente. 
Logo, chegou até mim. Ela se agachou até a minha altura, 

dizendo com ternura: 
— Eu soube que você e a minha filha têm a mesma idade e 

já se conheceram um tanto, porque ela falou muito sobre você. 
Ela me disse que quer estudar no mesmo colégio que seu. Então, 
como também quero que o sonho dela se realize... Por favor, 
pode cuidá-la bem para mim? 

— Claro! Pode se sentir segura... que farei o meu melhor! — 
prometi. Logo, ela se retirou do colégio, deixando a garota e eu 
sozinhos. Ainda não pude acreditar que nos encontramos nova-
mente, fiquei muito alegre por isso. 

Adrielle estava bela com o seu penteado e com o uniforme 
do colégio. Mas também, fiquei preocupado com ela, caso todos 
saibam que ela era cega. “Não! Preciso pensar positivo, tenho 
certeza que todo mundo irá apoiá-la; inclusive os meus amigos!”, 
pensei confiante. 

Alkes, com a sua mochila verde nas costas, correu até mim, 
também pego de surpresa com a nova colega. O que me assustou 
era que o amigo estava com novo estilo, um penteado de cachos 
marrons, não mais liso e preto como de costume. 

— Alkes, o seu cabelo... — resmunguei, quase rindo da sua 
aparência. 

— Haha, fiz isso porque naquele dia não usei disfarce — 
disse o colega, mexendo nos cabelos — Por isso eu tive que mu-
dar de estilo, como precaução! 

Em seguida, ele ficou observando a garota, dizendo: 
— Eduardo, eu acho que eu posso curá-la — disse ele. 
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Esta era a outra frase que me surpreendera naquele dia. 
— Fiz sozinhos os cálculos por várias vezes... E ela está no 

nível de poder transformar. Também as autoridades galácticas 
autorizaram, então... 

Alkes tirou a mochila das costas e digitou algum código na 
tela lateral, em seguida, abriu o zíper e tirou da bolsa um frasco 
transparente contendo um líquido incolor parecido com água. 

A minha emoção aumentou, ao saber que Adrielle, a garota 
que nunca enxergou as cores na vida, pudesse finalmente ver. 

Explicamos para ela sobre o que estaríamos fazendo e ela 
concordou. O extraterrestre abriu o frasco e pediu para a garota 
virar a cabeça para cima, logo, o colega pingou algumas gotas do 
líquido em seus dois olhos. Após isso, fechou o frasco de vidro e 
voltou até mim, ainda esperando alguma reação dela. Pergun-
tando-a: 

— Está conseguindo ver agora? 
Meu coração bateu rápido e pude sentir cada passo da mi-

nha respiração. Eu estava prestes a presenciar um emocionante 
espetáculo. 
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Capítulo 10 – Infecção 

A garota, de olhos verdes e cabelos loiros, encheu-se de lá-
grimas, com o corpo paralisado e a expressão demonstrando sur-
presa. Adrielle começou a falar: 

— Eu... estou... conseguindo ver. 
Enquanto ela dizia, mais lágrimas caíam sobre o rosto. 
— Estou... vendo cores... É... tão... bonito. 
Alkes e eu nos saudamos pela vitória: 
— Vivaaa!!! 
De repente, a garota pareceu-se tonta, quase caindo. Alkes 

foi segurá-la, explicando: 
— É normal. Para quem que não está acostumado com a vi-

são, torna um choque quando se vê de repente. É a mesma coisa 
quando alguém está acostumado com o chão firme, e de repente 
se deparar com as alturas no topo do Everest! 

Fui ajudá-la também a se segurar e manter-se firme em 
equilíbrio. Adrielle olhou para mim, com os olhos se movimen-
tando um pouco e, logo, ela me tocou com a mão no meu rosto. 

— Sim, é real... O que estou vendo está correspondendo 
com a textura — disse ela, começando a sorrir. 

Fiquei com vergonha e arrepios ao sentir o toque dela. De-
pois, me afastei por não aguentar tanto tempo. Meu coração ba-
teu acelerado... O que seria isso?! 

Adrielle enxugou as suas lágrimas: 
— Obrigado... É muito bonito... conseguir ver! Finalmente, 

unf. É tão maravilhoso... a vida. 
— Venha, vamos para fora conhecer o mundo — ofereceu 

Alkes, chamando-a pelas mãos. 
A garota ficou alegre. Como era cedo ainda no colégio, fal-

tava meia hora para começar as aulas. Enquanto Adrielle andava, 
ela prestou atenção em todos os detalhes em que via. Os assen-
tos, as paredes, pilares, o vidro da secretaria... Ela se emocionava 
com tudo, que até eu me emocionei. 

Saímos do portão e a primeira coisa que ela foi ver foi o céu: 
de cor azul, com poucas nuvens brancas e um clima ameno, nada 
frio e nada quente. A boca da Adrielle estava aberta de tanta 
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maravilha. De repente, três pombas voaram até o chão da nossa 
frente, logo, a garota se pôs a observá-los direito. 

— Que lindos! Eu já ouvi esse som, são pombas! Eles são 
pequenos e extraordinários! — disse ela com total entusiasmo, 
apontando o dedo para os animais. — Olhem como eles batem 
as asas, são asas, não é? Vejam como eles andam, são tão engra-
çadas as perninhas... 

Depois, a atenção foi virada para a árvore. Ela correu até lá 
e tocou em suas folhas verdes e cheirou o perfume das flores que 
continham nela. Logo, correu para mais adiante, onde podia ser 
iluminada pelos raios de sol da manhã. A garota ficou paralisada, 
contemplando o sol. 

— Opa! Não pode olhar por muito tempo, Adrielle. Pode ce-
gar-se! — avisou Alkes, correndo até ao lado dela, e eu também. 

Ela concordou com a cabeça e tampou os olhos com as mãos, 
mostrando um sorriso. 

— Incrível! Até de olhos fechados me sinto diferente! Como 
é bom ver, como é bom ver! 

Fiquei muito feliz por ela, e ao mesmo tempo, percebi em 
mim que eu nunca prestava atenção no que eu olhava todos os 
dias. 

— Quando se conhece a escuridão, valorizará a luz — disse 
Alkes, ao meu lado. 

— Acho que eu entendi — comentei sorridente —, se a pes-
soa não passar por um lado ruim, dificilmente ele vai dar valor ao 
bom. É que... Eu me lembrei daquele dia, quando me mostrou 
aquele menino faminto, passei a ter mais cuidado para não des-
perdiçar comida. E a Adrielle... era cega, por isso que ela se im-
pressiona em tudo que ela vê agora. 

O meu colega bateu as palmas, elogiando-me: 
— Parabéns! Pelo visto está melhor que antes, haha! Já está 

usando a sabedoria! 
— Sabedoria? 
— É de tudo que usa a consciência para entender as coisas 

e como resolvê-la. A sabedoria consiste na vida, no viver. Uma 
pessoa sábia dificilmente se perde entre as ilusões mundanas, 
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está sempre acordada, e mantêm a máxima justiça. 
Comecei a compreender que ser um sábio não era nada fácil. 

Adrielle começou a se rodear de braços abertos, contemplando 
ao máximo do momento. 

Aquela cena pareceu-me muito bonita, deixei todos os pen-
samentos para trás e desfrutei o céu, os pássaros, os carros e os 
postes; das pessoas que circulavam pela calçada, mesmo com as 
mesmas caras de preocupação. Respirei o ar puro da manhã. 

— Eu não sei de nada sobre a vida — falei baixinho. 
Alkes começou a rir, comentando: 
— Passou treze anos vivendo e não sabe nada? 
— Não... É que por todos esses anos nunca parei para per-

ceber do quanto o mundo era belo. Eu sempre estava preocu-
pado, com pensamentos cheios, achando que eu era apenas um 
ser humano a mais. Nada mais que isso. 

Adrielle passou até a minha frente, falando: 
— E eu sempre pensei que a visão não seria nada extraordi-

nária. Porque as pessoas andam tão angustiadas com a vida... Ai, 
ai... Poxa, é tão lindo ver! Como conseguem ficar tristes o tempo 
todo? 

— Tem razão, Adrielle — falei sorridente. — Somos muito 
cegos. Eu era cego. 

— Então eu acabei de provar mais uma teoria na qual eu 
sempre investiguei — disse ela, andando de trás para frente ao 
mesmo tempo. 

— Teoria, qual teoria? 
— Oh! Você se esqueceu! — ela me deu uns socos leves, e 

eu me defendi, sem entender. 
— Ai! Eu não me lembro do que você disse... Tenho memória 

curta! 
— Err... Então vá se lembrando para o resto da vida... 

Uahaha! 
Nós nos gargalhamos. Enquanto isso, mais pombas pousa-

ram no chão, até que eu tinha me lembrado de outra coisa: 
— Ops! Acho que já começou a aula. Alguém tem relógio? 
— Eu ouvi há dez minutos um som de sino — disse ela. 
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— Como você escutou? Estamos um pouco longe da escola! 
Alkes explicou-me: 
— É que ela desenvolveu uma audição muito melhor que 

nós quando estava sem a visão. 
— Ah... Vamos logo então! 
Enquanto corríamos de volta para escola, Adrielle fazia giros 

e pulos, se divertindo. Pelo menos, aprendi outra coisa: dar valor 
a tudo que existir. Eu não queria reclamar nunca mais sobre co-
mida, tênis, objetos pessoais, e inclusive, da vida; o que até então, 
eu sabia da mínima coisa. 

A primeira aula começou. Adrielle entrou na sala com os 
olhos revirando, a presença dela chamou atenção de toda escola. 

— Que garota bonita! 
— Ela é tão fofa... 
— Esse sorriso me leva ao infarto! 
Foram esses os principais comentários. E é claro que a Adri-

elle escutava todos esses elogios, pela sua poderosa audição. 
— Ah... Adrielle — chamei-a —, você já viu como você 

mesma é? 
Ela me olhou com um sorriso, no qual me deu outro arrepio 

por causa da sua beleza. Dizendo: 
— Sim, eu já vi como eu sou. Obrigado, Eduardo! Mas... eu 

não me acho extraordinária, ao contrário, os outros colegas são. 
— Não, você é a mais bonita! E... a mais bonita que eu já vi, 

presumo... 
— Que isso — disse ela, morta de rir. — Você realmente não 

se lembra do que eu falei. A aparência não é tão importante! 
Mesmo assim, quando eu me vi no espelho, eu senti uma coisa 
estranha... 

A expressão dela mudou, para o terror. 
— O que é? — perguntei, ansioso. 
— O ego. A sensação de querer ser mais bonita que os ou-

tros, ser melhor que os outros. 
— Ah, isso é normal! 
— Não é normal. Difícil eu sentir assim quando estive cega. 

Mas quando me lembrei do ego, descartei a ideia e não me 
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importei mais. Então eu não me apeguei à minha beleza. 
Aquilo era realmente impressionante, pois a maioria das ga-

rotas que eu conhecia só pensava em cabelos, unhas, maquiagem, 
ser mais bonita, enquanto ela se importava mais com o interior. 

— Mesmo assim, é uma grande aventura! — voltou ela a di-
zer alegremente. — Com o perigo de você cair na escuridão, e 
você tenta lutar para sair dela! Desse jeito vou praticando até se 
tornar fácil, obrigado por me darem uma visão perigosa! 

Rolei de rir, por outro lado ela dizia coisas estranhas; todos 
pensariam que a menina seria uma louca, mas o que dizia era re-
almente a verdade. Pena que eu era fraco demais, incapaz de en-
tender isso. 

A primeira aula foi de Matemática, estudamos sobre Pro-
gressão Aritmética. A aluna nova sabia de tudo! Depois, nos con-
fessou que ela estudava muito em casa, com a sua mãe ensi-
nando-a pela fala. Mais tarde teve aula de Geografia e Artes. 

Na aula de artes fomos pintar tela a óleo. É claro que o José 
pintou uma obra “profissional” da Mona Lisa, enquanto eu, pintei 
um porquinho sorridente no meio do campo florido. 

— Que ridículo, Eduardo! — riram os meus colegas. 
Irritei-me, e ao mesmo tempo, decepcionado com a minha 

falta de talento. 
— Não se zangue, Edú — tranquilizou-me Alkes. — Pintura 

não é para qualquer um. Cada um tem um talento diferente den-
tro de si: alguns na música, outros na fala, na literatura, em gas-
tronomia... No meu planeta, o povo trabalha na qual tem afini-
dade em fazer; pois quando fazemos o que gostamos, o nosso 
cérebro trabalha muito bem. 

— Em que você trabalha, Alkes? — perguntei curioso. 
— Estou realizando uma missão. Hehe, por enquanto ainda 

não posso te contar. 
Logo, percebi que os colegas se reuniram a um lugar, co-

mentando: 
— Oh, Adrielle! Que bonito o que você desenhou! 
Dirigi-me até ela, que estava em frente do seu quadro, pi-

tando um desenho bonito, com tons de cores suaves e realistas: 
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um pombo branco voando pelo céu azul. 
— C-como você conseguiu isso?! — perguntei a ela, pasmo. 
— Hihi, é que eu não conseguia tirar a imagem do pombo 

dessa manhã. São animais tão fofos... E minha mãe me disse que 
o pombo branco representa a paz, é verdade? 

Engoli a seco. Era impressionante a memória ser tão deta-
lhista para uma garota daquela idade. 

— E... Eu percebi o porquê — ela sorriu, olhando para o qua-
dro com os olhos semiabertos. — Isso porque os pássaros pare-
cem livres, podem voar pelos ares, pelo céu... Quando se tem li-
berdade da alma, se tem a paz. 

Durante o intervalo, Adrielle e Alkes me acompanharam até 
o refeitório, onde começamos a pegar os alimentos do buffet. 

— De onde veio isso? — perguntou ela, ao pegar uma fatia 
de carne de porco. — Eu já comi e é gostoso. Só que... nunca o 
imaginei dessa maneira, dessa cor. 

— Veio do animal; assim como nós e os pombos, somos ani-
mais. Os humanos criam os inocentes porquinhos em um ambi-
ente apertado e desconfortável e, depois de eles crescerem exa-
geradamente por conta dos hormônios inseridos, são torturados 
até a morte. Assim, chega neste prato a sua carne — lamentou 
Alkes. 

— O que?! — exclamou Adrielle, devolvendo a fatia de volta. 
E em seguida, pôs a mão na boca. — Nós somos tão cruéis! Isso 
não é justo! Estou comendo gente morta... Argh! 

O comentário dela chamou atenção dos que passavam perto, 
também tristes com a realidade.  

Quando saímos do refeitório, encontramo-nos com o poli-
cial Borivaldo. 

— Alkes e Eduardo, como estão? — saudou ele. 
— Estamos bem, alguma notícia? — perguntou Alkes. 
— Identificamos o motorista que nos seguiu — ele tirou do 

seu bolso uma foto de um homem com rosto cicatrizado.    
— Ele se chama Vinícius Aureolo, vinte e nove anos.  

Casado e dois filhos, está foragido pela polícia após fugir da prisão 
em novembro do ano passado. Faz parte de uma quadrilha, 
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também não encontrada pela polícia. 
— É uma pista importante. Conversou com o Jéferson sobre 

isso? 
— O interrogamos. Mas ele negou sobre o assunto, dizendo 

que não sabia de nada. Ainda acho que ele está mentido. 
— E o senhor Timson, ele está bem? 
— Ele vai ficar num hotel até a nossa equipe concluir a in-

vestigação. Infelizmente não é nada fácil. 
— Sim. O problema agora é encontrar essa quadrilha logo, 

se não, essa escola continuará em perigo. 
À tarde, Adrielle telefonou para sua mãe que ela queria ficar 

mais um pouco para participar do projeto Antibullying, comen-
tando que já fez muitos amigos e que está feliz na escola. Apro-
veitando o projeto, também resolvi ficar. 

Depois de uma pequena reunião sobre o evento previsto 
para um dia antes das férias, Adrielle, Alkes e eu fomos sair para 
passear. 

— Quero conhecer este bairro. Quero aproveitar o presente! 
— disse a Adrielle. 

Caminhamos pela rua, onde o céu já estava nublado. Havia 
poucos carros e pedestres, o que deixou bastante silencioso 
aquele momento.   

— Vejam como a luz bate no carro e dá reflexo, vejam a som-
bra por trás dos postes, que gigantesco aquele prédio, olhem 
como a água se meche, a fumaça saindo, que olhos bonitos da-
quelas crianças — enquanto ela falava, mais eu percebia de como 
as coisas eram belas. 

Um menino pegou um objeto pequeno e começou a soprar, 
saindo dele bolhas de sabão. Adrielle foi até o menino e começou 
a estourar as bolhas, divertindo com a criança, rindo e dançando. 

Após isso, ouviu-se uma sirene de ambulância, o carro ver-
melho passou pela rua visível em alta velocidade. 

— Eu já ouvi este som — comentou ela. — Só que a minha 
mãe nunca quis me explicar o que é. 

— Ah, é a ambulância — expliquei. — Onde são levados os 
feridos e os doentes para os hospitais. Lá eles tratam até curar. 
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Ela se estranhou e pediu: 
— Podem me levar até o hospital para eu dar uma olhada? 
Alkes concordou e nos dirigimos a um mais próximo. Ali ti-

nha uma fonte de água, com uma estátua de anjo no meio. Ao 
passo que íamos para a entrada, algumas pessoas saíam de lá tris-
tes, outros entravam tocando uma parte do próprio corpo. 

Vi pela reação que Adrielle não gostava nenhum pouco da-
quilo. Entramos pelo salão de espera, caminhamos sobre os cor-
redores com pacientes deitados sobre a maca e adormecidos. 

Ouvimos o grito de um bebê no quarto ao lado, Adrielle cor-
reu até o vidro, observando a cena de um bebê ensanguentado 
saindo do ventre da mãe. 

— Este é o nascimento — explicou Alkes. — Todas as pes-
soas nascem desse jeito; é o início da vida. 

Em seguida visitamos uma sala que parecia um asilo para ve-
lhos, com vários idosos deitados e sentados. 

— Todos os seres humanos passarão por esta fase, inevita-
velmente. A pele começa a envelhecer, a memória pouco a pouco 
deixa de funcionar e as dores da coluna se tornam frequentes. 
Todo material físico há uma ordem: começo, meio e fim. 

Caminhamos para o outro quarto, onde havia várias crianças 
deitadas sobre camas hospitalares. Usavam máscara para respi-
rar e sondas nasogástricas. 

— Por que eles estão assim? — perguntou a garota. 
— Estão doentes. Pela Lei da Causa e Efeito os humanos so-

frem com doenças de vários níveis. Aqui os enfermeiros e médi-
cos tentam curá-los. Mas infelizmente, há doenças que não tem 
cura ainda. 

Depois, ouvimos ao lado um grupo de médicos correndo 
para um paciente imóvel. Um dos médicos aplicou o desfibrilador, 
mas logo, parece que o paciente não resistiu. 

— E por último, o que todos acham a pior fase da vida e do 
fim dos tempos: a morte. O corpo deixa de funcionar, que é ma-
téria orgânica, e o espírito passa para outra dimensão. Depen-
dendo do que fez nessa vida, aplicará o efeito na outra. 

Saímos do hospital, comovidos com tanta gente sofrida. 
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Entramos em um cemitério que situava na quadra de lado, onde 
havia gramas e muitos túmulos de pedra. Em alguma delas, havia 
flores colocadas acima. O céu estava nublado e ventava frio. 

— Nascer, envelhecer, adoecer e morrer... Em seu planeta 
também passa por tudo isso, Alkes? — perguntei. 

— Em civilizações avançadas, nós não os chamamos de so-
frimento. Quando vivemos, apreciamos cada detalhe do mo-
mento. A morte para nós é como trocar de roupa. Mas como a 
maioria dos humanos são apegados à aparência externa, não 
aceitam isso, mesmo existente. Para nós, a vida é muito mais que 
este ciclo, ela realmente traz um sentido muito profundo na qual 
somos motivados a viver. 

Adrielle enxugou as lágrimas e depois pediu: 
— Quero ir para casa. 
— Tudo bem. Por hoje, chega de ver — disse Alkes olhando 

o relógio do celular. — Informação demais também não é bom 
para a idade de vocês. 

Ela nos agradeceu e saiu a caminho do ponto de ônibus. Vê-
la triste assim, eu senti uma raiva e passei a culpar o meu colega. 

— Alkes... Ela está triste — resmunguei. — Você não acha 
que é cedo demais ela ver tanto sofrimento? Ela acabou de en-
xergar as coisas e você já mostra coisas assim. 

O colega me olhou com ternura, me compreendendo: 
— Está certo, Eduardo. Mas também não é legal mentir a ela. 
— Mentir a ela? 
— Quando ouviu a sirene da ambulância, ela perguntou so-

bre o que se referia e nós tínhamos que responder com sinceri-
dade. Foi ela mesma que quis descobrir, nós apenas a acompa-
nhamos. Quando se desperta a curiosidade de ver o mundo, con-
segue-se compreender os dois lados: o bom e o mau. Devemos 
ser a favor a revelar o que nós sabemos. 

Eu comecei a ignorá-lo, pois ele não tinha me compreendido: 
— Não é nada disso, Alkes! Ela está triste. Nem que nós men-

tíssemos a ela, pelo menos... 
— Eduardo, você não disse para mim de manhã que se valo-

riza mais as coisas conhecendo o lado ruim das coisas? — riu 
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Alkes. 
No momento senti vergonha, portanto, eu ainda estava 

bravo pela Adrielle. 
— Sei lá! Ela está triste e pronto! Você está sendo cruel, Al-

kes! Ela acabou de ganhar uma visão e você mostra a parte ruim 
da vida. Pelo menos deveria mostrar de pouco a pouco, não no 
mesmo dia! 

Alkes suspirou e andou devagar pelos túmulos, dizendo com 
confiança: 

— Meu amigo... Você está agindo igualmente como a mãe 
da Adrielle: aproveitando o estado físico de cega para esconder o 
lado sombrio do mundo. Mas é que a verdade nunca se pode es-
conder por tanto tempo, imagine quantos anos ela ficou com o 
mesmo conceito de vida apenas ouvindo o que as pessoas permi-
tem. 

Fiquei com muita raiva, respirando ofegante, não pude me 
controlar: 

— Está me chamando de aproveitador?! Eu? É você que não 
liga para a felicidade das pessoas, você é que aproveita dos cole-
gas, dos projetos, para ser... famoso! 

— Calma, está falando sem pensar! — consolou-me Alkes, 
entre risos. — Eu ligo sim para a felicidade das pessoas. Hum... 
Vamos a um exemplo: o que você faria se você perceber que o 
arroz que a sua mãe cozinha está estragado e ela não sabia disso? 

Eu estava realmente insuportável pelos risos dele, pare-
cendo me humilhar. 

— Eu avisaria a ela que estava estragado, e daí? — respondi, 
sem tanta vontade. 

— Então, por desejar que ninguém fique doente, você avisa 
a ela que o arroz estava estragado, fazendo a sua parte. Na 
mesma intenção de querer mostrar à Adrielle que a vida é limi-
tada, assim ela vai observar a vida de outra forma, com a seguri-
dade de não desperdiçar os valores. Isso traz tristeza ou felicidade? 

Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Mas a minha raiva 
ainda continuava crescer, pois eu não queria deixar de pensar que 
eu estava certo. Argumentei: 
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— Haha, eu sou sábio! Você mesmo disse que eu sou! Não 
preciso mais de você para me dizer, eu que estou certo! Por que 
não? 

— Pare de se apegar nos seus conceitos e deixe de ser fresco 
— disse Alkes, com maior tranquilidade. — Aprenda a deixar um 
pouco a sua opinião egoísta. 

— Ah, agora está me chamando de egoísta! Pois eu quero ir 
para casa, já que me ofendeu — levantei as mãos e virei de costas 
a ele —, adeus! Estou indo embora, você perdeu! 

— Hum... Acho que é daqui a vinte minutos que o metrô 
parte de volta. Deixe-me conferir o bilhete... — disse Alkes me-
xendo no seu bolso. 

Perdi a paciência, pois eu não fiquei satisfeito: 
— Então voltarei sozinho, a pé! Não andarei de metrô com 

você, nunca mais! 
Alkes ergueu os ombros, dizendo: 
— Tanto faz. Guarde as minhas palavras, não as esqueça. 

Adeus! — dito isso, afastou-me. 
E assim, pingaram as primeiras gotas de chuva. Imaginei que 

ele voltaria a mim e pediria desculpas por ter sido rude. Mas não, 
ele realmente estava partindo, sem olhar para trás. 

— Pois o que eu falei era verdade! — gritei. — Nunca mais 
quero te ver! 

Mesmo dito, ele nem sequer olhou para mim, continuando 
a sua caminhada. “Haha, é claro que ele não levou a sério. Ama-
nhã ele vai chegar até mim e pedir perdão, isso, com certeza.” 

Como prometido, andei para o caminho de casa. No entanto, 
nos primeiros dez minutos, senti que eu não deveria ter sido tão 
grosso com ele. Pois eu finalmente descobri o motivo de eu ter 
agido de tal modo: eu estava importando apenas com a alegria 
da Adrielle, não no seu conhecimento. Alkes tinha razão, mas eu 
ignorei. Concluí que era isso o apego, importar-se apenas com um 
e ignorar o outro. 

“Alkes é extraterrestre, quem sou eu para me preocupar? 
Não vou ser otário de desculpá-lo!”, pensei friamente. Caminhei 
rapidamente para a estação de metrô e voltei para casa, pois a 
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chuva havia aumentado. 
No dia seguinte, o colega não compareceu na estação de 

metrô. Nem na escola. 
— Eduardo! — gritou a Adrielle de longe, no corredor do re-

creio escolar. 
Assim que eu ouvi, corri até ela, passando pela multidão. 
— O que foi, Adrielle? — perguntei. Ela estava normal, não 

triste como eu havia imaginado. 
— O Alkes me ligou agora a pouco. Ele falou que está doente 

e que não virá por algumas semanas. 
— Algumas semanas?! — gritei. 
Eu não podia acreditar que, só por eu ter brigado com ele, já 

ficara tão mal assim. Não, não era o Alkes que eu conhecia, cer-
tamente tinha alguma explicação por trás disso. 

— Empresta-me o seu celular para ligar para ele? — pedi à 
Adrielle, trêmulo. 

— Sim — ela tirou o celular rosa do bolso —, tome. Clique 
neste botão. 

Tomei o celular e liguei, por quase um minuto, ninguém 
atendeu. Fiquei realmente preocupado, pois ele tinha ficado 
bravo. Abanei a cabeça com força, sem acreditar. 

— Que triste... — comentou Adrielle. — Sentirei muita sau-
dade. 

Fiquei de cabeça baixa, prestes a chorar. 
— Ele é meu melhor amigo — falei de voz baixa —, não 

posso perdê-lo assim, não tão fácil. 
— Calma, ele está apenas doente. Se ele disse que é apenas 

algumas semanas, vai ficar tudo bem e voltará saudável.  
“Estou realizando uma missão”, lembrei-me do que ele ha-

via me revelado na aula de artes. Pensei que seria este o motivo 
de ter faltado às aulas, então me controlei. 

Às tardes, mesmo sem Alkes para liderar, todos os membros 
do projeto se esforçaram em criar cartazes sobre Bullying. Se-
gundo rumores, o colégio tem sido mais pacífico nos últimos dias, 
sem brigas entre alunos ou professores. 

Os meus dias iam piorando por causa da ausência do melhor 
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amigo. Eu não conseguia me concentrar nas aulas e muito menos 
puxar conversa entre colegas. Ao contrário da Adrielle, que es-
tava sempre feliz: 

— Eduardo, estou notando que você está ficando com mal 
humor. 

— Ah, você notou, é? — resmunguei. 
Ela retraiu um pouco e continuou: 
— Do que está falando? Pare de dizer desse jeito. Ademais, 

você também está faltando nas tardes do projeto! Nós precisa-
mos... 

— Estou sem vontade, só isso. 
Ela me olhou confusa, dizendo: 
— Tá, me diga. O que aconteceu? 
— É verdade, Eduardo — comentou Gabriel ao meu lado. — 

Está faltando muito ânimo em você. Fizemos alguma coisa errada? 
— Não é nada, não fizeram nada de errado — respondi fria-

mente e me afastei. 
Durante o recreio, eu fiquei novamente sozinho. Estava sem 

com quem conversar, pois os meus amigos começavam a me 
afastar e se importarem menos comigo. Senti que fui traído por 
eles. Até da Adrielle, que ficava todo tempo sorrindo e se diver-
tindo com os colegas. 

“Ela é uma garota, deve ter mais facilidade de ganhar ami-
gos”, opinei. E assim, os dias foram ficando piores; nada de Bul-
lying é claro, mas que eu sentia um imenso vazio por dentro. Uma 
solidão. 

— Eduardo, pode nos dizer como foi que você fez a questão 
setenta e um? — perguntou para mim a professora de química, 
na sala de aula. 

— Eh... Eu não fiz essa questão, professora — respondi. 
— Já passou meia hora e não fez nenhuma questão? 
A sala toda riu. Fui afetado por isso e me senti muito mal, 

envergonhado. Eu queria que Alkes estivesse naquele momento 
para me ajudar. Julguei que ele mesmo foi um amigo desleal, que 
nem falou comigo sobre o motivo da sua ausência. “Não, preciso 
me virar sem ele”, pensei confiante. 
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E assim, dia após dia se passaram. Senti que o tempo andou 
em círculo; pois eu acordava, ia para a escola, voltava para casa, 
ficava no computador e dormia. Logo, no dia seguinte, nada foi 
diferente, tudo era igual. Pareceu-me que a vida não havia mais 
sentido a não ser seguir a mesma rotina, o que me deixava cha-
teado. 

Após dias assistindo os jornais de notícias, eu soube que a 
frequência de tempestades no país aumentara. Enchentes, pe-
quenos tremores e até nevasca no sul, o que parecia impossível. 
Ao ver essas cenas na televisão, eu me lembrei da Lei da Causa e 
Efeito em que Alkes me ensinava; lembrei-me, também, da expe-
riência da água que foi feita em meu quarto. Portanto, tentei es-
quecê-los, pois essas boas lembranças só me causavam mais sau-
dades. 

— Triiiiimmmm! — tocou-se o telefone de casa. 
— Filho, vá atender! — gritou minha mãe da cozinha. Eu es-

tava na sala assistindo televisão, perto do telefone. 
Assim, eu atendi e surgiu uma voz familiar de uma mulher: 
— Alô, é da casa do senhor Gomes? 
— Sou filho dele — respondi. 
— Ah, o Eduardo! Tudo bem? Eu sou a psicóloga, lembra de 

mim? 
— Acho que sim... 
— Então, lembra que nós marcamos uma segunda consulta 

aqui para uma entrevista na qual não concluímos? 
Então eu lembrei que era a voz da psicóloga do dia em que 

eu fui violentado pelo Jéferson. 
— Sim, eu lembro — respondi. 
— Certo, podemos marcar para amanhã à tarde?  
— Bem... Não acho que seja necessário. 
— Como, Eduardo? 
— Jéferson já está na prisão e... não sofro mais Bullying. 
— Tem certeza que não está se escondendo? 
— É verdade! A nossa escola criou um projeto chamado An-

tibullying, que divulgou várias mensagens de conscientização nos 
murais. Isso ajudou a diminuir as brigas, inclusive a minha 
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situação. 
Ela ficou por algum tempo sem falar. 
— Alô? — chamei-a. 
— Ah, entendi — voltou ela a dizer. — A escola realizando 

uma atividade extracurricular por conta própria, interessante. 
Hum... Estuda no Avogadro, certo? 

— Sim. 
— Então eu acabei de mudar de ideia. A entrevista não será 

mais precisa, vou um dia para o seu colégio conhecer este projeto. 
Tenha um bom dia, tchau! 

E ela desligou o telefone. 
— Quem era, filho? — perguntou minha mãe. 
— Ah, é a psicóloga. Ela disse que cancelou a entrevista. 
— Que bom. Porque ultimamente estou sem tempo por 

conta da loja. E o seu pai então... Nem me fale! 
Uma semana se passou. A solidão tomou conta de mim a 

cada momento; quando eu estava no pátio andando sozinho, 
uma bola me avançou e bateu na minha cabeça. Com raiva, pe-
guei a bola e ataquei de volta para quem havia jogado. 

— Ai, desculpa! — disse um colega da sexta série, que foi até 
mim e buscar a bola de volta. Pois estava jogando futebol com 
um grupo de colegas. — Para que me jogar com força...? 

— Foi você que me atacou! Agora ficou cego? — gritei, im-
paciente. 

— E quem é você a me dizer assim? Seu... 
As pessoas ao lado presenciaram a briga com olhares sérios, 

então o colega se controlou e disse baixinho para mim: 
— Depois das aulas, eu te pego! 
E assim aconteceu, não consegui escapar e fui pego por um 

grupo de garotos mais altos que eu, inclusive o colega que jogara 
bola em mim. 

Dois me seguraram e outro começou a me socar. 
— Você me fez passar vergonha — disse o colega com an-

gústia de mim. — De que time você torce? 
— Para o Ligeirinho... — respondi baixinho. 
Ao ouvir o nome, todos riram. Ele voltou a dizer: 
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— Que time fraco. Ele perdeu de quatro a um no último jogo 
contra o Espiral, ridículo! Haha! Tu não passas vergonha, não? 

— Pensei que você leu todos os cartazes do Antibullying! — 
reclamei, olhando seriamente a ele. 

— Pois eu lia, não leio mais. Agora estão escrevendo qual-
quer porcaria! No início traziam bastante sentido, quando tinha 
o carinha... O líder do projeto. Mas agora, sem ele, qualquer um 
escreve o que quiser. Tipo... “Não maltrate os outros, se não o 
Lúcifer irá te pegar do inferno”, hahaha! Ou... “Não ligue para 
seus inimigos, pois eles não terão futuro, apenas ligue pro seus 
amigos e só”. 

O grupo morria de rir com as frases. Ao ouvir isso, fiquei 
pasmo pelo projeto ter se transformado assim, tudo bagunçado. 
Em seguida recebi mais socos que, por fim, Gabriel, Hugo e Leo 
chegaram até mim. 

— Hei, o que estão fazendo? — gritou Gabriel. 
Ao ouvir isso, o grupo que me agredia saiu correndo. Talvez 

com medo que fossem denunciados para a coordenação. Leo foi 
até o meu lado e segurou o meu braço, tentando me levantar: 

— Você está bem? O que fizeram com você... 
— Não, estou tudo bem — respondi rapidamente. 
— Eduardo, isso já é muito sério. Denuncie à coordenadora 

agora! — aconselhou-me Gabriel. 
— Eu não quero. Está tudo bem, eles não vão mais me inco-

modar, consigo me virar sozinho. 
— Mas isso é Bullying. 
— Bullying! — olhei friamente a ele. — O projeto não está 

dando mais certo! Desde que Alkes saiu... 
— Então você só pensa nisso, é? Desde que Alkes saiu você 

só tem piorado. E o projeto está dando muito certo, eu acho que 
há algo errado com você, não eles... 

— O que?! — dessa vez fiquei com raiva. 
— C-calma, Eduardo — tranquilizou-me o colega. — Não 

quis te ofender, mas é que... 
— Não brinquem comigo! Saiam! 
Assim, afastei-me deles, correndo para a saída, segurando a 
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maior tristeza do mundo. Perguntei-me o porquê de tudo dar er-
rado. 

Chegando em casa, percebi que a sala-de-estar estava dife-
rente, pois em frente da televisão havia um aparelho de video-
game. 

— Mãe! — gritei para que a minha mãe ouvisse. — Desde 
quando nós temos um aparelho de videogame? 

Em seguida, meu pai e minha mãe chegaram da cozinha até 
mim, com sorrisos estampados nos rostos. 

— Acabei de receber o salário — disse o meu pai —, então 
resolvi comprar isso para você. Gostou? 

Mexi nos controles do aparelho, apertando nos botões. Falei 
satisfeito: 

— Uau! Valeu, pai! Eu queria isso faz muito tempo! 
— Não te demos antes é para que você prestasse mais aten-

ção nas aulas — disse minha mãe. — Mas como nós descobrimos 
que você não sofre mais Bullying, resolvemos te presentear com 
isso. Parabéns, filho. 

Ao ouvir que este era o motivo, fiquei triste novamente, pois 
o Bullying acabara de voltar. Mesmo assim, pensei positivo e fingi: 

— Isso mesmo, estou de boa agora no colégio! 
Depois, meu pai me entregou um pacote pequeno, con-

tendo a imagem de um jogo famoso, um soldado segurando uma 
tocha e o título “Guerra dos Heróis”. 

— Eu não sei nada sobre jogos, mas falaram-me que este é 
bom. Espero que se divirta e que ajude a empolgar mais nos es-
tudos, O.K.? 

— Sim, pai! Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! — res-
pondi muito feliz.  

Pois o jogo eu já havia conhecido pela Internet, eu assistia 
aos vídeos, o que me fez querê-lo há um longo tempo. Nem podia 
acreditar que agora estava em minhas mãos. “A minha sorte mu-
dou, hihi. Agora sim, serei feliz!”, pensei. 

Sem esperar muito, liguei o aparelho de videogame, colo-
quei o CD do jogo dentro, liguei a televisão e comecei a jogar. 
Meus pais se retiraram e eu fiquei um bom tempo jogando. Era o 
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melhor jogo que eu havia jogado, com um soldado atirando em 
muitos inimigos; era tanta ação que eu fiquei simplesmente vici-
ado. 

E assim, todos os dias foram desse jeito. Após voltar das au-
las, comecei a jogar. Para mim, a vida já tinha se transformado 
num paraíso, pois eu estava feliz: eu e o jogo. Desejei nunca sair 
disso. 

— Jogar este jogo é muito melhor que frequentar aquele 
projeto e muito melhor que estudar ou ir para o colégio! Que 
pena dos colegas... Não sabem aproveitar o que é bom! Haha! — 
comentei, enquanto eu apertava com rapidez o controle. Na tela 
da televisão aparecia o soldado dirigindo um jipe e uma pistola 
por cima, atirando munições. 

Passou-se mais uma semana e fiquei completamente sozi-
nho. As minhas notas abaixaram bruscamente por conta das pro-
vas e dos trabalhos mal feitos. Pois durante as aulas, fiquei ape-
nas com a mente voltada ao jogo, pensando em como passar para 
a próxima fase; isso me distraía em tudo que eu fazia. 

Por fim, noutro dia, com a tarde nublada, alguém bateu a 
porta da minha casa. 

— Filho, vá atender! — gritou minha mãe da cozinha. 
— Agora não, mãe! — gritei de volta. — Estou numa parte 

muito importante. Se eu não conseguir tirar o general do escon-
derijo, a tropa inimiga vai... 

— Ah, que seja! Eu vou então! 
Depois de dois minutos, eu ouvi de longe a voz da minha 

mãe: 
— Eduardo, é a sua colega Adrielle. 
Mesmo assim, não liguei para isso e continuei jogando; o 

que eu achava mais importante que uma visita de colega. 
Ouvi passos se aproximando e a voz da Adrielle: 
— Oi, tudo bem? 
Olhei para ela e cumprimentei de volta, dizendo apenas um 

“oi”. Após isso, voltei ao controle do jogo e continuei com a fase 
do soldado atirando. 

— B-bem... Eduardo, a turma toda está preocupada com 
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você. 
Não respondi. Ela, então, veio até a televisão da minha 

frente e a desligou. Depois, voltou-se para mim: 
— Isso é sério, Eduardo! Eu vim para falar com você! 
— Fale então — resmunguei. 
— Olha, eu não sei o que aconteceu entre você e Alkes para 

você ficar desse jeito. E não quero saber, tá? A situação do pro-
jeto está ficando cada vez pior... 

— Se está querendo me levar de volta, então pode desistir. 
Eu não volto. 

— Mas por quê? Pensei que você gostava! 
— Oras, como você disse, está ficando pior! Não vai dar 

certo no fim das contas. E... jogar esse jogo é muito bom. Venha, 
jogue comigo — eu estava prestes a ligar novamente a televisão 
e a Adrielle foi tirar a tomada.  

— Isso não é verdade! Você é o melhor amigo do Alkes e 
acredito que ele falou muitas coisas para você. Então você é o 
único a nos ajudar. 

— Ligue para ele então! 
— Não ignore! Entendi... — ela andou para trás e depois 

para frente. — Você está se apegando. 
— Como? 
— Apegando a esse jogo e à vida miserável de que seria nada 

sem o Alkes. 
— Isso é mentira! Você não o conhece, ele é um extraterres-

tre! 
— Extraterrestre ou não, ele é um cara parecido conosco; 

um ser do mesmo universo que a gente, não? Que há de especial? 
— Não ouse... 
— Acorde! — interrompeu Adrielle. 
Arregalei os meus olhos de susto. Prestei bastante atenção 

nas palavras da garota: 
— Você mesmo não percebe que está nesta prisão. Está im-

pondo limites! Na vida, nas pessoas, no trabalho... Todas as pes-
soas estão percebendo isso, só você mesmo que não percebe. 
Até o Gabriel, Hugo, Leo, Anastácia... estão preocupados com 
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você e você não liga. Você que nos afastou, Eduardo. Não nós! 
Logo, eu me lembrei do José, que também achava a sua ideia 

de vida a correta. Percebi, então, que eu era assim.    
— Você não está sendo mais você mesmo, aquele cara gentil 

que eu conheci pela primeira vez, que me guiou pela escuridão 
— os olhos dela começaram a lacrimejar. — Agora eu tenho dois 
olhos que funcionam. E na verdade me ajudou a “enxergar” além 
das coisas. Inclusive nas pessoas! 

Assim, ela me afastou, correndo até a saída. Lembrei-me da-
quela noite em que a conheci, quando nos sentávamos sobre a 
grama.  

— Desfrutar o amor? — dito eu, naquele momento. 
Ela havia respondido de modo tranquila e sorridente: 
— Sim, desfrutar o amor é desfrutar a vida! Enquanto você 

recebe ou dá amor ao outro, o seu coração se enche de felicidade 
ao mesmo tempo! Você pode ter visão perfeita, mas se viver ig-
norando o amor, é a mesma coisa que viver cega como eu... Per-
dida na escuridão sem saber onde está. 

— Então a base para a vivência é o amor! 
Depois, me lembrei do momento em que os fogos de artifí-

cio enchiam o céu de cores brilhantes. Ela também falou o se-
guinte: 

— Quero um dia poder enxergar as cores, como todos falam 
que é “bonito”. E quero provar que a visão não é melhor que o 
amor, após experimentá-la. Quem sabe em próxima encarnação... 
Haha! 

Após de ter me lembrado disso, chorei. Fiquei realmente ar-
rependido por ter agido assim ultimamente, preso a algo que não 
fazia sentido para a vida e ignorado tudo que fazia. Como tam-
bém fiquei decepcionado comigo mesmo em relação à Alkes, pois 
era eu quem começou a briga, eu que estava errado. Por causa 
do apego, perdi tudo que eu tinha. 

— Filho, está havendo algum trote vegetariano na escola? 
Porque eu acabei de oferecer um franguinho quentinho e ela 
disse que não come carne! — gritou minha mãe, do hall de en-
trada. 
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Levantei-me e corri em direção à saída, mesmo com o frio 
congelante, nem me preocupei em vestir um casaco e saí. 

— Adrielle! — gritei ofegante para ela, que estava a poucos 
metros da minha frente e de costas. Havia poucos carros pela rua, 
não havia pedestres, senão nós dois na calçada. 

Começou-se a pingar gotas finas de chuva. Olhei para o rosto 
branco que ela acabou de virar para mim, em que os olhos se en-
chiam de lágrimas; mostrando, assim, uma expressão de tristeza 
e, ao mesmo tempo, esperança. 
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Capítulo 11 – Revolução 

— Adrielle! — gritei a ela, parando de correr com as mãos 
apoiadas nos joelhos, eu estava ofegante. — Eu... errei. 

Ela me olhou com desconfiança, logo, prossegui: 
— Você está certa. Naquela noite em que nós nos conhece-

mos, você disse que o amor é maior que a visão. Desta vez, eu 
que fiquei cego. Mas também compreendi o que você queria di-
zer. Alkes me falou muito sobre o apego, mas eu não entendia 
nada. Foi só agora que eu entendi. 

Um minuto de silêncio, olhei para ela, esperando me per-
doar. Logo, apenas me disse as seguintes palavras: 

— Se compreendeu mesmo, então prove. 
Refleti. Era claro que depois da minha atitude egoísta com 

os meus amigos, ela simplesmente não podia me perdoar. Eu pre-
cisava fazer algo. 

— Desculpe-me, Eduardo. Eu preciso ir à casa da minha tia, 
O.K.? 

Concordei com a cabeça, sem olhar para ela. E assim, ela se 
afastou com um sorriso, quando a olhei. Foi uma sensação estra-
nha, no entanto, eu estava decidido que eu iria mudar de verdade. 
“Obrigado, Adrielle. Por me acordar”, agradeci em silêncio. 

Na manhã seguinte, cheguei mais tarde para a escola. Andei 
pelos corredores com a mochila nas costas, em direção à sala de 
aula. No momento em que eu ia entrar na sala, espiei o interior: 
eram as mesmas pessoas que eu tinha contato todos os dias. Era 
cômico imaginar que eu me encontrava com eles por meses e 
ainda não consegui ser amigável, mesmo estando na mesma sala. 

Respirei fundo e lembrei-me do que Alkes me disse:  
— Não deixe para mais tarde, desfrute o agora! Um peixe 

não espera o momento para aprender a nadar. 
Ou então: 
— Qualquer atitude com a intenção de querer agradá-lo já 

influencia. Por exemplo... Um simples sorriso já demonstra mais 
que mil palavras! 

Pensando assim, me senti mais confiante. Tomei atitude e 
entrei para a sala, com um bom humor. As pessoas me viram com 
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curiosidade. 
— Eduardo, aconteceu algo de bom? Você está diferente! — 

exclamou Hugo, vindo até mim. 
— Ah, nada. Haha! Hoje é como um dia como qualquer ou-

tro — falei com entusiasmo. 
— Hum... Fez a tarefa de Matemática? 
“Então ele só queria copiar a minha tarefa”, pensei com de-

cepção. Mas rapidamente, resolvi ser sincero e agradável: 
— Na verdade eu não fiz. Mas me mostre o exercício que 

não sabe fazer, talvez eu te ajude. 
Assim, Hugo pegou o seu caderno quadriculado e mostrou 

um exercício sobre Geometria, com uma figura poligonal. O obje-
tivo era achar o ângulo marcado; o problema era que eu não fazia 
ideia de como resolver. 

— Natália! — gritei para ela, que estava em frente do quadro 
conversando com outras meninas. — Pode fazer um favor? 

Ela chegou até mim e mostrei o exercício que eu e Hugo não 
sabíamos fazer. 

— Sabe fazer este? O Hugo não entendeu como achar este 
ângulo por causa desta reta. 

— Ah, eu fiz esta questão! — exclamou ela sorridente. 
— Espere — avisei, corri para a minha carteira e peguei o 

meu caderno. Depois, voltei para a Natália e Hugo —, eu também 
quero aprender. 

A garota fez um olhar de curiosidade para mim, talvez por 
notar que eu comecei a me interessar nos estudos; então nos ex-
plicou com muito entusiasmo. 

Durante as aulas normais, ainda me distraía um pouco. 
Mesmo assim fiz o maior esforço em prestar atenção nos profes-
sores, lembrando sempre em não distrair. E no recreio, ficou difí-
cil encontrar alguém para conversar, pois sempre havia um grupo 
formado e isolado dos outros. Resolvi um dia conversar em um 
grupo, e noutro dia, no outro. 

“Está sentindo tão solitário? Poderia andar por aí, conhecer 
outras pessoas. Há muitas pessoas interessantes que valem a 
pena conhecer”, lembrei-me dessa frase em que Alkes me disse 
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uma vez. E ele estava certo, os mesmos colegas que eu havia con-
tato em sala todos os dias eram diferentes nas quais eu conhecia 
apenas olhando. Portanto, quando conheci a verdadeira pessoa, 
descobri um novo mundo e uma nova visão. Identifiquei-me com 
muita delas. 

Mesmo assim, a Adrielle me ignorou sempre que eu a via. 
Então resolvi voltar às tardes do projeto e almoçar junto com o 
grupo no restaurante. 

— Que bom que você voltou! — exclamou Gabriel, en-
quanto nós nos sentávamos numa mesa de restaurante italiano. 

— Pois é, mas... Só veio essa gente? — perguntei, perce-
bendo que os colegas dentro do restaurante eram em menor nú-
mero comparado ao tempo em que eu ainda participava do pro-
jeto. 

—Muita gente desistiu — ele fez uma expressão triste. — Sei 
lá, também estou bem cansado. Hoje mesmo íamos conversar so-
bre o futuro do projeto.  

— Deviam ligar para ele. 
— Para quem? Alkes? 
— É... Porque foi ele que deu a ideia. Acho que a responsa-

bilidade veio dele. 
Gabriel deu uma risada fraca. 
— Na verdade foi a Anastácia que deu a ideia. O Alkes disse 

que ajudaria a organizar o projeto, caso todos concordassem. 
Olhei para a Anastácia, que se sentava na outra mesa, rindo 

com os colegas. 
— Entendi, foi por isso que vocês continuaram sem ele. 
Os garçons trouxeram os pratos de almoço para as mesas. 

Depois, começamos a servir. 
— Eu acho que o projeto está muito fora de si. Alkes sempre 

pega de fontes verdadeiras, nada inventado. Tipo, frases de gran-
des filósofos, histórias verdadeiras ou... explicações que envol-
vem ética. 

— Você sabe mais que a gente. Deveria nos ajudar. 
— Sim, eu quero ajudar — falei com arrependimento, por 

não ter agido mais cedo. 
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— Ahh, você é que tem sorte de ter um melhor amigo como 
ele. 

Olhei para ele, confuso: 
— Até entre amigos existe diferença entre melhor e pior? 

Haha, que tal eu te classificar agora... 
— Não, obrigado — respondeu ele, rindo. 
Logo, passei as ideias para o Gabriel, que entendeu os pas-

sos e organizou o projeto. Na escola, fizemos cartazes descre-
vendo a história do Shuan sobre amor filial, dizendo que não seria 
possível amar os colegas e professores sem respeitar primeiros 
os pais. Depois, montamos outros cartazes sobre o apego. Apesar 
de eu conhecer pouco sobre o assunto, expliquei tudo que eu sa-
bia: apego à aparência física, apego ao time de esporte, apego às 
opiniões, entre outros. Dizendo que tudo isso origina o precon-
ceito entre os colegas e que é a fonte do sofrimento no Bullying. 

— Agora entendi muita coisa... Eu estava na verdade me 
apegando! Aiai... — comentou Leo, colando as fitas amarelas 
num cartaz como decoração. 

— Sim, eu também não sabia. Mas eu experimentei por um 
tempo e entendi como ele trazia problemas — falei. 

— Acho que, se todos soubessem, muitas brigas iriam ser 
evitadas. 

— Tomara. 
No dia seguinte, imprimimos fotos de cristais de gelo, que 

passaram pela experiência das palavras, mostrando formatos di-
ferentes. Após colarmos nas paredes do colégio, chamaram a 
atenção de todos os alunos e professores. 

— Que massa, olha como esta água fica! — comentou um 
dos alunos, apontando para a foto de um cristal logo após ter dito 
a palavra “obrigada” — Não é bonito? Eu não sabia disso. 

— Vixe... Lembra quando brigamos sérios sobre a diferença 
entre o inglês americano e europeu? Acho que o nosso sangue 
não deve ter gostado da briga... hehe! — comentou o outro. 

E assim, recuperamos os participantes do projeto que ha-
viam desistido. Numa reunião, conversamos sobre o evento que 
estava prestes a chegar, para o último dia de aula antes das férias 
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com apresentações voltadas ao tema. 
— O sexto ano já terminou de organizar a peça de teatro! — 

comentou Natália numa reunião. 
Todos os participantes do projeto estavam sentados em cír-

culo. 
— Sim, eu vi o treino deles. Estão se esforçando bastante — 

disse a Chihiro. — Que até eu fiquei comovida. Podíamos gravar 
a apresenta para divulgar na Internet! 

— Boa ideia. Estou pensando também em pedir ao professor 
Sérgio para cantar a paródia que ele inventou — opinou Gabriel. 

— Sei lá, não gostei muito da música. Vamos pedir para que 
ele faça um novo! — comentou Hugo. 

— Ah, não! Eu não acho ruim, aliás, vai dar muito trabalho 
para ele, não acha? É bom pensar como os outros sentem. 

Adrielle anotava tudo que os participantes diziam, num pa-
pel. Logo, ela opinou: 

— Nós já temos vídeos, teatro, fotos e música. Algo mais? 
Por um minuto, ninguém respondeu, até que o Leo comen-

tou: 
— Hum... Para finalizar o evento, que tal uma guerra de lan-

che? 
— Leo! — reclamou Natália. 
— Oras, depois de um longo trabalho, dá uma fome danada... 
E todos caíram na risada. É claro que, depois da última expe-

riência, ninguém quis voltar a atacar lanche em ninguém. Certa-
mente não fizemos mais “Bullying” com a comida. 

E assim, mais uma semana se foi, preparamos firmemente 
para o evento. A sorte era que o projeto tem influenciado os pro-
fessores e até a coordenação; com isso, foram distribuídos pan-
fletos para todos os alunos, anunciando a data e o horário do 
evento. 

Durante esse processo, me batia uma saudade do amigo ex-
traterrestre, logo, desejei que ele estivesse presente naquele dia. 
No entanto, tinha a Adrielle e os meus amigos ao lado, de manhã 
e tarde, preenchendo a minha alegria de estar vivo. 

Às vezes eu olhava para o céu, quando eu caminhava para o 
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metrô; pensando de como o pensamento era poderoso: se eu es-
tivesse naquele momento em casa jogando e sem se importar 
com os outros, certamente a vida não faria tanto sentido. Culpei 
o jogo por ter sido tão hipnotizador. Não, não podia. Alkes havia 
me dito que o perigo não estava no produto, e sim, no apego. E 
através do sofrimento, pude realmente entender; caso contrário, 
eu não entenderia. 

“Um pensamento moverá uma ação e, consequentemente, 
o destino”, surgiu uma voz da minha mente. Olhei rapidamente 
para os lados para ver se Alkes estava perto, mas não. Continuava 
o mesmo cenário de multidão, avenidas e carros. 

Em casa, me dediquei ao máximo para ter um bom humor, 
pois eu entendi que era isso que meus pais precisavam depois de 
um longo dia de trabalho. 

— Você não notou que o nosso filho está agindo diferente? 
— disse minha mãe do outro lado da porta, dentro do seu quarto, 
enquanto eu andava pelo corredor. 

— Claro, eu acho que ele está... — respondeu o meu pai, 
também dentro. 

Eu não ouvi a continuação da frase, pois eu me afastei de 
propósito. Era a única forma para não me orgulhar com os elogios, 
pois eu sabia que eu ainda tinha um pouco de egoísmo dentro de 
si. E ficar orgulhoso, pela minha experiência, me deixava pensar 
que eu já era completo: não precisando de mais nada. 

Pensando assim, comecei a conhecer mais a mim mesmo. 
Era incrível, porque eu nunca havia analisado que tipo de pessoa 
eu era; cada vez mais, sinto-me que necessito melhorar. Talvez 
era isso que Alkes queria para mim, fazendo-me descobrir sozi-
nho os meus próprios defeitos. 

O dia do evento chegou. Era numa sexta de tarde, no audi-
tório do colégio. Havíamos preparado a limpeza do local por 
conta própria, pois havíamos resolvido em não gastar tanto di-
nheiro. O auditório cabia no máximo quinhentas pessoas, havia 
cadeiras estofadas azuis e um palco feito para apresentações; 
além disso, uma mesa com microfone. Parecia um verdadeiro te-
atro, só que feito para escola. 
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— Nem acredito que o projeto chegou ao fim — comentou 
Natália para Adrielle, enquanto andávamos pelos corredores de 
assentos —, o tempo passou muito rápido! 

— Verdade, nem tinha percebido isso, haha! Você convidou 
alguém para cá? — perguntou Adrielle. 

— Vão vir os meus primos de São Paulo. Sei lá, pensei que se 
eles gostassem do evento de hoje, poderia levar a ideia do pro-
jeto para lá. 

— Que revolução seria!  
— O que nós vamos fazer durante as apresentações? — per-

guntei a elas. 
Adrielle olhou para mim, sorrindo: 
— Vamos ficar sentados contemplando o palco, Eduardo. 

Hoje é o nosso grande dia! 
As cadeiras foram se ocupando, pois o horário do evento es-

tava prestes a chegar. No entanto, Gabriel veio correndo até nós, 
com uma expressão de preocupação: 

— Pessoal, é melhor virem rápido! Uma mulher quer falar 
com a gente! 

Trocamos os olhares e seguimos Gabriel até a frente do 
palco, lá tinha uma mulher conhecida, com os cabelos ruivos e 
usava óculos. Era a psicóloga que eu conhecia! Ela olhou me no-
tou e disse: 

— Eduardo, nós nos encontramos novamente! 
— Que surpresa encontrar a senhora — falei de modo edu-

cado. 
— Pois é, nem te avisei antes, desculpe-me. Mas é que serei 

responsável por dar a “voz” no evento de hoje, haha! 
— É sério? — eu não podia acreditar em tanta coincidência. 

— Mas... Foi o diretor que te chamou ou o policial Borivaldo? 
— Eu mesma vim por conta própria. Passeei pelos corredo-

res de cartazes e gostei muito do projeto. Inclusive conversei vá-
rios dias com o seu amigo Gabriel — ela tocou nos ombros do 
colega, e este, respondeu com um sorriso.  

— Gabriel, por que não me disse isso antes? — perguntei a 
ele. 
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— E eu iria saber que vocês eram conhecidos? — reclamou 
o garoto. 

A psicóloga voltou a falar: 
— Muito bem, eu preciso que encontre este tal de Alkes e 

peçam para ele vir agora. 
Olhei para ela. Depois, confuso, perguntei o motivo. Ela res-

pondeu: 
— Gabriel me disse que foi ele, o Alkes, que organizou todo 

o projeto, e que lançou os temas para pôr nos cartazes. Então é 
ele mesmo que deve fazer o discurso para o público. 

Pensei por um momento, depois, aceitei o pedido e pergun-
tei à Adrielle: 

— Você vem comigo? 
— Já estava esperando! — respondeu ela com entusiasmo. 
— O evento vai começar daqui a dez minutos, é melhor vo-

cês se apressarem! — comentou Gabriel. 
E assim, saímos do auditório e a primeira coisa que fizemos 

foi ligar para Alkes. Nada, ninguém atendeu. Depois, decidimos ir 
para a casa dele, o que era a melhor forma. 

— Você sabe onde ele mora? — perguntou Adrielle, en-
quanto corríamos para a estação de metrô. 

— Ele foi para a minha casa uma vez, foi aí que ele me con-
tou onde ele morava — respondi. — Você tem passagens? 

— Não, mas demora muito para comprar? 
— Mais ou menos... 
— Isso é ruim, porque já começou a peça de teatro. 
Obviamente que eu estava triste, pois eu queria estar na-

quele momento no auditório, vendo a brilhante apresentação do 
sexto ano. Portanto, eu sabia que Alkes era mais importante e 
que a sua presença era marcante. 

Depois de meia hora, chegamos ao apartamento onde o ex-
traterrestre morava. Perguntamos ao secretário sobre o número 
da porta, subimos pelo elevador e, por fim, chegamos ao lugar 
marcado: “301”. Toquei a campainha e um senhor que aparen-
tava cinquenta anos nos atendeu. 

— O que precisam? — perguntou ele. 
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— Viemos procurar o Alkes, é urgente! — falei. 
— Hum... Ele me disse que está viajando, não está mais aqui. 

Desculpem-me. 
— O senhor não tem telefone ou alguma coisa? 
— Telefone... Acho que ele não precisa desta tecnologia 

atrasada, precisa? Às vezes é só pedir em silêncio que ele vem — 
ele piscou o seu olho direito. Logo, entendi que o senhor sabia da 
verdadeira identidade do colega. 

— Eu entendi... Mas é urgente. Como faço para chamá-lo? 
— olhei com uma cara triste. 

O senhor suspirou, dizendo: 
— O garoto é bem misterioso. Às vezes nos faz pensar que a 

ausência ou a presença dele está na verdade nos testando. Se so-
mos confiantes conosco mesmo ou não. Eu tenho certeza que ele 
sabe muito bem o que está fazendo, então não tenham medo. Já 
que ele está longe, só podemos senti-lo em nossos corações. 

— O senhor fala bonito! — comentou Adrielle feliz. — Eu 
também sinto que ele está sempre ao lado de nós, visível ou não. 
Acho que é isso que ele quer, Eduardo. 

— Como? — duvidei. 
— Você é o melhor amigo dele, então é você que deveria 

fazer o discurso em público. 
— Eu não! Está louca?! 
— Não estou louca. Estou apenas sugerindo. Se fosse eu, eu 

faria qualquer coisa porque ele me deu uma visão perfeita. E 
acredito que ele fez muita coisa por você, não é verdade? 

Ela tinha razão. Era incalculável o número de atos que Alkes 
fez por mim. Quis tomar coragem, mas no fundo, eu queria a sua 
presença. 

— Bem, seja como for — disse o senhor —, tenho certeza 
que muita gente está esperando por vocês. É melhor não perde-
rem tempo. Hoho! 

Logo, voltamos para o auditório de metrô; durante a viagem 
fiquei controlando a minha mente para não pensar em desistir. 
Lembrei-me das palavras do colega e das suas atitudes. 

Chegando lá, o professor Sérgio terminou a sua paródia com 
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o violão e agradeceu ao público. Em seguida, a psicóloga, que es-
tava em frente de um balcão, falou pelo microfone: 

— E agora, às palavras do líder deste projeto, Alkes do oitavo 
ano “A”! Palmas para ele! 

O público aplaudiu, enquanto isso, eu e a Adrielle subimos 
ao palco, aproximando da psicóloga. Esta reagiu fazendo uma ex-
pressão silenciosa com as mãos, perguntando cadê o líder. 

Sem falar nada, fiquei atrás do balcão com o microfone fixo 
perto da boca. Olhei para o público e senti um imenso arrepio. 
Meu coração bateu rápido e a minha testa suava frio. Eu estava 
prestes a me retirar quando a Adrielle, que estava ao meu lado, 
apertou as minhas mãos. Respirei fundo, controlei a minha mente 
e falei: 

— B-bom dia, senhoras e... senhores. O Alkes, por algum 
motivo, não pôde vir. Então... — olhei para Adrielle, e ela, balan-
çou a cabeça com um sorriso. — Eu vou dar algumas palavras no 
lugar dele, pois sou eu a pessoa mais próxima. 

O silêncio tomou a conta do lugar, pedi a Deus que me desse 
mais força e fui falando, de acordo com o que eu pensava: 

— Na verdade, antes de formar o projeto, eu sofria Bullying 
neste colégio e nos outros também. Eu pensava que eu era o 
único assim. Os colegas me batiam, me falavam mal por eu não 
ter jogado bem na Educação Física, me colocavam apelidos... E eu 
não gostava disso. Até lá, eu vi que não tinha mais razão para vi-
ver, depois de tantos insultos. O mundo parecia injusto e eu odi-
ava todo mundo. Mas foi aí, que Alkes apareceu. Ele me ajudou, 
porque é um... extraterrestre. 

O público todo riu, pensavam que era uma piada. 
— É verdade! Ele me mostrou as suas máquinas de outro 

mundo e tudo mais. No entanto... ele me ensinou de verdade o 
que era a vida — abri um sorriso após me recordar. — Que somos 
muito apegados ao material e nos importamos menos com a 
parte interna do ser humano: que é o coração. 

Depois, olhei para a Adrielle. 
— Quando eu conheci a Adrielle, ela ainda era uma cega. 

Mas Alkes a curou. Esta garota me ensinou sobre o que era o 
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amor e que, com ela, derruba todos os tipos de apego. Derruba o 
apego pela aparência, das opiniões, gostos pessoais... 

Em seguida, olhei para o Gabriel. 
— A palavra amor, para vocês, deve ser uma palavra forte e 

difícil de entender. Mas não é! Quando desejamos o bem das pes-
soas, a alegria delas... já estamos dando amor. E é isso que fez o 
projeto funcionar! E tenho certeza que cada um de vocês — 
apontei para o público —, estão às vezes perdidos ou desanima-
dos com a vida. 

Quando disse isso, algumas pessoas balançavam a cabeça. 
— Pois é com o amor é que cura esta “doença”. Nós vivemos 

a vida inteira pensando que satisfazer os nossos próprios desejos 
era a razão para viver. Mas a vida é curta! Todo mundo morre em 
algum dia, alguns anos ou décadas! 

Não sei o motivo, mas saiu uma lágrima dos meus olhos. 
— Eu estava errado, eu estava apegado às minhas ideias e 

ao meu pensamento de tudo era para mim. E isso trazia um 
enorme sofrimento. Quando nós escrevemos os cartazes sobre 
ética e moral, nos dava uma enorme segurança, por saber que a 
cortesia era a coisa certa e que existia a Lei da Causa e Efeito. 
Assim, é que se conseguiu reinar a paz nesta escola. Porque, sem 
entender a ética, é impossível existir paz! E é isso que está fal-
tando em todos os lugares deste mundo: ensinar a viver com as 
pessoas! 

Enxuguei as minhas lágrimas e percebi que todo o público 
estava boquiaberto. 

— O Bullying já acabou para mim. O Bullying já acabou para 
esta escola. E o Bullying irá acabar neste mundo! Nós, do projeto, 
vamos fazer o possível para divulgar com força total a mensagem 
sobre o amor. E é com esta decisão que eu levarei para o resto da 
vida, sendo a minha força para estar vivo! 

Todos se levantaram das cadeiras e aplaudiram fortemente, 
alguns até gritaram de emoção. Até a Adrielle, que estava ao lado 
de mim, aplaudiu com muita força. Afastei-me do microfone e foi 
a vez da psicóloga falar: 

— Pelo projeto obter um notável sucesso, serei eu a 
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responsável por promover a programação para o Centro de Edu-
cação, de ensinar os estudantes do país a se socializar; seguindo 
a ética descrita pelos sábios notáveis da humanidade. Iremos dar 
o início a uma nova era onde a comunidade dependerá das virtu-
des e desejamos que todos vocês nos apoiem! 

Novamente, o publicou aplaudiu, outros choraram. De re-
pente, senti uma energia vibrante no ar. Logo, faíscas de luzes 
coloridas golpearam pelo teto do auditório. O som era parecido 
com os de mísseis, as luzes voavam de lá para cá como dançassem 
pelo ar; eles faziam formatos circulares, espirais e até retas para-
lelas. Era uma cena bonita de se ver, portanto, impossível. Pois 
no auditório ninguém programou essa apresentação. 

Depois de cessar o show de luzes, no centro do teto, apare-
ceu-se uma tela enorme parecida feita de vidro, virada para baixo. 
E de lá, mostrou-se as seguintes imagens: uma sala de aula com 
um grupo de adolescentes sentados em círculo, onde pude per-
ceber Alkes, Natália, Gabriel, Hugo, eu e até outras pessoas do 
projeto, conversando. Logo, a cena dirigiu-se para o Hugo e ouvi-
mos a voz dele vinda da tela: 

— Vixe, quando eu chegar em casa vou tratar melhor pai e 
mãe. Que coisa, sou tão cruel... Por que é que eu nunca soube 
disso? 

O incrível era que a boca dele não se mexia quando a voz 
pronunciava, no entanto, a expressão do rosto seguia como as 
palavras. Parecia que estávamos ouvindo a sua mente! 

— Quero ser mais corajosa, vou melhorar a mim mesma 
para que os outros gostem de mim. Assim, eles ficarão felizes! — 
desta vez foi a voz da Anastácia, quando a imagem foi virada para 
ela. 

Em seguida, a cena mudou para o corredor onde situava a 
sala de informática. Havia três colegas que estavam prestes a ba-
ter em um menino. Depois, o foco foi para o agressor do meio, e 
ditou os seguintes pensamentos: 

— Ah... Ele só fez uma piada em mim, nada demais. Não vou 
bater nele por causa disso. Como os cartazes disseram, é melhor 
controlar a “fera” interior antes das consequências. Pensando 
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bem, ele não vai me incomodar mais — logo, o garoto abaixou os 
seus punhos e se retirou. 

A cena girou, aumentou e entrou na sala de informática, 
com uma turma usando, para cada aluno, um computador. O foco 
desta vez foi uma garota de ensino médio: 

— A Emanuela só se acha, que ódio dela! Vou postar no 
MyPeace a foto que eu tirei dela com um cara do show. Vou aca-
bar com a vida dela... — por um segundo, ela mudou de expres-
são para tristeza — Espera. Se eu fizer isso também não é certo, 
ela vai sofrer demais e eu não quero isso para ninguém. Vou me 
controlar. Tá certo! Vou me controlar. 

Depois a cena diminuiu, travessando paredes, podendo ver 
a cidade minúscula como vista do céu; em fração de segundos, a 
imagem aumentou para uma concentração de alunos orientais 
num corredor de uma escola. O que chamava mais atenção era 
um menino de franja escura, que andava triste. Rapidamente, a 
cena trocou para o mesmo menino em casa, em frente do com-
putador pesquisando alguma coisa e pudemos enxergar o que es-
tava escrito no monitor: “Antibullying in the world”. Novamente, 
a cena trocou e apareceu ele com outros colegas, sorridentes, co-
lando cartazes em outra língua. A cena era parecida com o do 
projeto da minha escola, o que nos fazia entender que os outros 
países também pegaram a mesma ideia. 

As cenas foram se trocando, mostrando alunos da Ásia, Eu-
ropa e até da Índia, com meninas enfeitando um enorme coração 
no mural da escola.  

— Porque, sem entender a ética, é impossível existir paz! — 
desta vez foi a cena de mim no auditório, com uma visão do fundo 
do auditório até o palco. 

Assim, a tela desapareceu e as luzes voltaram ao normal. 
Apesar de algumas pessoas ficarem confusos com o espetáculo, 
a maioria aplaudiu e saudaram entre si de alegria. 

— Psiu! — chamou-me uma voz familiar. 
Olhei para trás e, escondido entre as paredes do palco, es-

tava o meu amigo extraterrestre: era o Alkes de volta! Fiquei ma-
ravilhado com a sua presença e corri até ele. 
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— Alkes, foi você que fez tudo aquilo? — perguntei com ale-
gria. 

— Digamos que tudo teve uma certa causa. Haha! — disse 
ele. 

— Pensei que eram proibidos os extraterrestres se revelas-
sem em público. 

— Não tem problema. Hoje foi um dia importante. E mesmo 
dizendo a outras pessoas o que viram, ninguém vai acreditar. 

Caímos na risada. Alkes ainda tinha o seu senso de humor e 
brincadeiras. Eu não podia acreditar que ele estava ali, em minha 
frente. Comecei a chorar novamente. 

— Que isso, Eduardo! Haha! Que reação é essa? — riu ele. 
— Pensei que você não ia mais voltar... 
— É claro que eu ia voltar, seria falta de cortesia sair para 

sempre sem se despedir. Eu estava numa missão, pensei que 
você adivinharia. 

— Desculpe-me por ter gritado contigo naquele dia. 
— Nada disso! O importante é o que você aprendeu. Isso é 

o que importa. 
Enquanto isso, Natália, Adrielle, Anastácia, Hugo e Gabriel 

chegaram até mim e me entregaram um pacote azul com uma 
fita borboleta por cima. 

— Feliz aniversário! — falaram eles juntos. 
— Cada um de nós contribuiu um pouco de dinheiro para 

pagar este presente. Espero que goste! — disse Gabriel. — E você 
falou muito bem! Até eu fiquei arrepiado de emoção quando fa-
lou. Pena que não viu a peça teatral do oitavo ano, eles apresen-
taram dois: o do Bullying e do Shun! Gostei muito do figurino. 

Eu tinha me esquecido! Naquele dia era o meu aniversário, 
doze de julho e os meus amigos lembraram para mim. Agradeci 
dizendo: 

— Incrível, até eu tinha me esquecido! Valeu, pessoal! Hoje 
com certeza foi a minha melhor festa de aniversário! 

— Isso, abra o presente! — disse Anastácia. 
Eu estava prestes a abrir, quando me lembrei de uma coisa 

importante. Por isso, falei: 
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— Hum, acho que vou abrir em casa. Tenho assuntos a tratar. 
Mesmo assim, obrigado! 

— Ah... — resmungou Natália um pouco desapontada. De-
pois, eles se retiraram me parabenizando pelo discurso que fiz. 

Após voltar para casa de uma viajem de metrô e uma boa 
conversa com Alkes, entrei no quarto dos pais e encontrei-os sen-
tados na cama. Eu estava segurando o presente que meus amigos 
me deram. 

— Filho, você não está bravo conosco, está? Porque nós não 
fomos para o evento ver você, o seu pai teve um dia de trabalho 
cansativo — disse minha mãe. 

Abanei a cabeça, respondendo que estava tudo bem. E en-
trei o presente a eles, dizendo: 

— Hoje é o meu aniversário, mas se não fosse por vocês eu 
não estaria neste mundo. Então quero agradecer a vocês pri-
meiro. Eu sei que no passado fiz muitas coisas ruins, mas agora 
eu me arrependo; fui cego demais e não enxerguei pelo que fize-
ram por mim o tempo todo. 

Eles se estranharam e trocaram os olhares, no entanto, con-
tinuei: 

— Vou ouvir tudo que vocês pedirem; quando ficarem do-
entes, sempre estarei ao lado de vocês para ajudar; quando eu 
crescer, irei trabalhar num bom emprego para sustentar as suas 
vidas; quando ficarem velhinhos, irei cuidá-los com maior carinho 
e nunca irei reclamar! 

Abracei os meus pais e eles choraram. Eu estava muito feliz, 
por finalmente expressar os meus sentimentos a eles. As únicas 
pessoas que estavam ao meu lado desde o princípio. 

— Ai, meu Deus, será que estou sonhando! — comentou mi-
nha mãe, comovida. 

Meu pai abriu o pacote azul e dentro tinha um par de patins 
preto. 

— Patins? — perguntou minha mãe, entre risos. Ao ver o 
presente, também ri. 

E por fim, agradeci a Deus. Por tudo ter dado certo.  
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Capítulo 12 – Dia da viagem para o acampamento 

— Filho, tem certeza que não esqueceu de mais nada? — 
perguntou minha mãe do meu quarto. 

— Acho que não! — gritei, do banheiro, escovando os den-
tes e penteando o cabelo. 

Era sábado, treze de julho. E como combinado dois meses 
atrás, haveria uma viagem para o Acampamento das Três Irmãs. 
Nunca dormi tão bem quanto à noite anterior, as lembranças do 
evento ainda permaneciam na memória, o que me fazia sentir 
bem por um longo tempo. 

Eu estava arrumando a mochila com roupas, alimentos e 
utensílios como bússola e binóculos. Era a primeira vez que eu 
participava de um acampamento, e por esta razão, eu estava en-
tusiasmado. Ainda mais, uma viagem ao lado de amigos, como 
Alkes e Adrielle, o que me deixava ainda mais feliz. Então pensei 
que nada poderia estragar o dia. 

— Não se esqueça de apagar o fogo depois que usá-lo; brin-
que no rio apenas quando for raso e coloque sempre um protetor 
solar, entendeu? — aconselhou-me minha mãe. 

— Entendi, mãe. Pode ficar tranquila — respondi. 
Assim, saí de casa. Ainda faltavam trinta minutos para o ôni-

bus da escola partir, logo, eu estava em cima da hora, pois a ida 
de metrô para a escola demorava dez minutos. Eu sentia um 
pouco frio da manhã, por mais que eu usasse uma camiseta e ca-
saco fino esportivo. 

Na estação de metrô, encontrei o Alkes em seu espaço de 
encontro como o normal: em frente de uma geladeira expositora 
de bebidas. Portanto, a única diferença era que ele estava sem a 
sua mochila verde, e sim, uma marrom grande de viagem. 

— Essa mochila também é especial? — perguntei, logo de-
pois de cumprimentá-lo. 

— Tem as mesmas funções da verde que eu tenho, que está 
em cima do sofá da minha casa. 

Sim, ele estava de volta. Após algumas semanas sem fre-
quentar as aulas, o colega finalmente voltou. Durante a viagem 
de metrô, tive a curiosidade de perguntar: 
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— Quando você vai me dizer sobre a sua missão secreta? 
Ele me olhou com um sorriso e disse: 
— Lembra que eu falei sobre você encontrar as três pessoas 

importantes? 
— Se não me engano, você falou sim — respondi, tentando 

entender a ligação desse assunto com o outro. 
— Pois é, eu tenho coisas a te dizer sim. Mas não agora. É a 

mesma coisa que um pai ensinasse o filho a dirigir, mas primeiro 
o filho terá que passar por longos anos em contato com o trânsito; 
para depois, sim, ensiná-lo. Assim como conhecer as regras dos 
semáforos, placas de trânsito e o perigo quando ultrapassa a ve-
locidade. Depois, quando chegar a hora de ensinar, tudo fica mais 
fácil e um entendimento maior. 

— Mas o que há de tão diferente contar apenas a sua missão? 
— perguntei, um pouco impaciente. 

— Haha, logo vai descobrir! Hum, vou te dar uma dica: uma 
das três pessoas importantes, uma você já conheceu. Faltam duas. 

— Sério? Que legal! 
Então, aproveitando a dica, fiquei em silêncio para pensar 

sobre a pessoa importante que eu havia conhecido. Certamente, 
era depois da visita na casa do senhor Timson e antes da viagem 
de metrô de hoje com Alkes. Logo, a única pessoa especial que 
eu lembrei foi a Adrielle: a menina que era cega, e que depois, 
conseguiu ver. 

Chegamos ao Colégio Avogadro, e em frente do portão, es-
tava reunido o pessoal da viagem e um ônibus amarelo. Pelos ros-
tos de cada um, pude perceber a animação que carregava. Como 
também, estavam reunidos os professores de Física e História, 
que eram responsáveis por nos levar. 

— Faltam cinco minutos! — gritou o motorista, do lado de 
fora do ônibus e segurando uma lista de nomes. 

— Vamos! — disse Alkes, ao meu lado. 
Chegamos em frente do motorista e, este, pediu o nosso 

nome. 
— Eduardo Gomes — falei. 
— Alkes — disse o colega. 
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— É esse Alkes? — perguntou o motorista, mostrando a lista 
de nomes para nós conferir. 

Aproveitei para espiar os outros nomes que continham na 
lista, eram todos do nono ano. Portanto, quando olhei para os 
nomes que começavam com a letra “J”, me assustei e o meu co-
ração disparou: Jéferson Sebastião de Melo, o colega que havia 
me agredido na rua dois meses atrás! 

— Senhor, tem certeza que este Jéferson está conosco na 
viagem?! — perguntei, muito nervoso. 

— Claro, todos que estão na lista pagaram o ônibus e estão 
com autorização dos pais. Fique tranquilo que não existe fraude, 
haha! 

Após guardar as mochilas dentro do ônibus, me afastei ligei-
ramente do Alkes e corri para dentro do colégio, esperando (ou 
não esperando) encontrar o rosto da pessoa para ter certeza da 
lista. “Por favor, tudo menos isto!”, pensei com muito medo. 

Para minha maior infelicidade do mundo, lá estava ele, sen-
tado no banco do pátio, de braços cruzados e cabeça baixa pare-
cendo dormir. Mesmo estando sozinho, me afastei por vê-lo, o 
que trouxe novamente as duras memórias do passado. 

— Preciso me controlar, tenho os meus amigos e tudo mais. 
Não preciso ter medo! — falei comigo mesmo em voz alta. — Me-
lhor não, hoje é cedo demais para morrer! 

Pensando assim, voltei ao ônibus, peguei a minha bolsa de 
dinheiro e me afastei do colégio, indo em direção às ruas da ci-
dade fazendo com que ninguém me note. Eu estava decidido que 
não iria viajar naquele dia por causa dele. Pois não pensei duas 
vezes e tive certeza que o Jéferson iria me matar caso me encon-
trasse. Eu sabia que eu teria todo apoio dos amigos, mesmo assim, 
a minha insegurança e medo ainda me dominava. 

Sentei-me em um banco em frente de uma fonte de água, 
com várias pombas andando pelo chão de pedras.  

— Já falei, Alkes. Isso é muito difícil. Ainda mais, impossível! 
— dito eu, naquela primeira viagem de metrô com Alkes.  

— Para isso, você precisa esquecer todas as mágoas do pas-
sado, Eduardo — disse o colega. 
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Naquele momento, lembrei-me que eu estava desesperado 
e nervoso. Percebi que eu não havia mudado, pois as lembranças 
continuavam a crescer. Antes era ódio, mas depois, virou medo. 
Eu sabia que era certo participar da viagem e tomar coragem para 
encarar o inimigo. 

— Haha! Depois de tudo que passou, ainda permaneço me-
droso. Muito legal, Eduardo! Está de parabéns! — falei sozinho, 
em um tom irônico. 

No fundo, fiquei muito triste e arrependido por tê-los dei-
xado, os meus amigos. 

— Pare com isso, mãe! Não sou mais a sua filha de três anos! 
— gritou uma adolescente com a sua mãe no meio da calçada e 
segurando sacolas de compras. 

— Filha, fale mais baixo... — disse a mulher, com olhos revi-
rando para os lados — Isso é vergonhoso. 

— Vergonha é você! Não aguento mais os seus velhos con-
selhos! Isso está tirando sarro das minhas amigas, sabia? Ai, como 
você é chata! 

Ao ouvir isso, a mulher cobriu a boca com as mãos e come-
çou a chorar. Assim, a filha afastou-se dela com passos fortes. 

Depois, olhei para os pedestres e os seus rostos de preocu-
pações e estresse. Alguns conversavam pelo celular no meio da 
rua, outros parecia terem acordados de mau humor, indo para o 
trabalho. 

“O mundo não mudou”, pensei. Levantei-me e caminhei em 
direção indefinida, pensando em como poderia resolver o pro-
blema da sociedade. Quando passei por uma calçada larga, feita 
apenas para pedestres, encontrei um mendigo de óculos escuros 
e uma caixinha de papelão em frente dele. 

O homem muito magro estava usando roupa furada e total-
mente suja. O seu cabelo era ondulado e a franja cobria a testa. 
Senti o seu sofrimento apenas o olhando. Pensei no menino fa-
minto que Alkes me mostrara no refeitório e relacionei com 
aquele homem da rua. Ambos eram pobres, sem o que comer e 
excluídos da “sociedade”. 

— O senhor... — falei para ele baixinho, após aproximá-lo. 
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— Conhece o que é amor? 
Como resposta, ele levantou a caixinha de papelão vazio, ob-

viamente me pedindo esmolas. Suspirei e ofereci uma nota de 
cinco reais, depois, comecei a me afastar, triste. 

— É alguém se importar com as criaturas sofridas do mundo 
como eu. 

Arrepiei-me, pois era a voz do mendigo. Virei para ele e pen-
sei em suas palavras. Logo, falei: 

— Desculpe, se eu tivesse mais dinheiro e se eu fosse rico, 
eu poderia te ajudar mais. É sério. 

O mendigo riu com uma voz que parecia gripada. 
— Hoje em dia, o dinheiro não salva mais ninguém — falou 

ele. — Nem mesmo um milionário iria querer me ajudar. O 
mundo está acabando, os tempos de glória estão desaparecendo. 

Refleti nesse assunto. Ele continuou: 
— Se você perguntasse a uma pessoa qualquer nesta rua so-

bre o que é o amor. Eles pensarão na sua família, amigos, namo-
rados... Mas em mim, como gente sofrida deste mundo, não pen-
sarão. 

Fiquei por um minuto parado. Pensando sobre o que ele fa-
lou. Naquele momento eu tive a maior vontade de ajudar o ho-
mem e a todos os pobres, mas eu não sabia como fazê-lo.  

— O que o senhor acha... que deveria ser feito para acabar 
com a pobreza? — perguntei devagar. 

— Pobreza... há de tudo. Não consigo encontrar um em-
prego porque nem me alimentar bem eu tenho condições. Talvez 
falte alimento, emprego ou saúde... Não, falta amor. Por que um 
país pode ser rico, outro pobre? Por que esses dois não se unem 
e todos ficam felizes? Ah... Só pensam em dinheiro, dinheiro e 
mais nada. Não percebem que passar fome é mais terrível que 
esses papéis verdes... 

Quanto mais ele falava, mais eu me sentia triste. Porque se 
o mendigo não tivesse me dito aquilo, certamente eu seguiria a 
ideia que lucrar bastante dinheiro era o maior sucesso da vida. 
Portanto, agora sei que era uma simples questão de apego. 

— Eduardo! — gritou Alkes a poucos metros de distância de 
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mim. 
— Alkes?! — exclamei, após vê-lo. 
— Que bonito desaparecer sem avisar, hein! — disse ele 

com tom de ironia. 
— E você... Por que está aqui? O ônibus já partiu! 
— Sim, o problema é que todos vão perceber que nós dois 

desaparecemos e isso vai causar a maior confusão. 
Era verdade, o duro era que eu não poderia imaginar que 

Alkes viera pessoalmente me buscar. Portanto, me dava mais se-
gurança por saber que ele estava aqui. 

— Quem é este homem? — perguntou o colega, curioso. 
— É um mendigo... cego, pelos seus óculos. 
— Eu acho que ele não está cego, observe como ele “olha” 

antes de mexer as mãos. 
— Mas por que ele faria isso? 
— É normal quando damos mais atenção a um necessitado. 

Este homem se fingiu de cego para isso. 
— Ah... — fiquei decepcionado, assim, virei de costas e me 

afastei. Pensando que o mendigo era mentiroso e que eu estava 
desejando ajudá-lo, portanto, fiquei depois bravo.  

Alkes suspirou, correu até mim e me parou, dizendo: 
— Espera, deixe-me explicar. Há dois tipos de pessoa. 
Parei e virei para ele, escutando a sua explicação. 
— Existe a pessoa que desiste de continuar fazendo o que 

faz e pensa ainda mais negativo, quando encontra uma dificul-
dade.  

— Me dê um exemplo. 
— Hum, o suicídio! Quando por causa da pressão, um indi-

víduo desiste de viver. 
— Não tem tanto suicídio aqui na cidade grande... 
— Você que se engana. Para um país, por exemplo, onde a 

tecnologia é a mais avançada, possui um alto número de suicídios. 
— Sério? Ah, claro! Você já me disse: a ciência sem o amor 

seria destruição. Nossa... 
Ele balançou a cabeça. 
— Parece estranho, mas para uma cidade onde é mais 
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desenvolvido economicamente, mais o lugar se tem violência 
como roubos, assaltos, suicídios... Isso se origina das preocupa-
ções mundanas que o ser humano vive no cotidiano; se preocu-
pam demais em poucas coisas e esquecem o resto que é a vida. 

— Os papéis verdes... — falei, lembrando o que o mendigo 
falou para mim sobre pobreza. 

— Sim, depois vem o egoísmo. Com a ideia de que precisa o 
melhor para si e não para os outros. E quando não atinge o obje-
tivo, encontra o sofrimento. 

— Poxa, a situação da cidade é bem parecida da escola. 
Rimos. O bom é que descontraiu um pouco, depois, pergun-

tei: 
— E qual é outro tipo de pessoa? 
— Outro é, após encontrar uma dificuldade grande ou per-

ceber que algo está errado, o indivíduo faz o melhor para resolver 
o problema usando a sabedoria, ou seja, amor. É a mesma coisa 
que perceber que o mundo está decaindo e deseja fazer no me-
lhor para ajudar. Então um, é sofrer e decair. Outro, é sofrer e 
superar. Não é semelhante ao Bullying? 

— Verdade! Agora ficou mais fácil entender! 
— Vamos para o supermercado comprar alguns alimentos 

para esse homem. Depois, vamos para o acampamento, pode ser? 
— E por que não oferecer dinheiro? 
Ele apontou para uma garrafa de vinho ao lado do mendigo. 

Logo, explicou: 
— Está vendo aquela garrafa? Não vamos arriscar que ele 

compre sozinho, porque ele pode comprar cerveja o que faz mal 
à saúde. Vamos! 

Assim, nos afastamos do mendigo e fomos para um mercado 
mais próximo. Empurrei um carrinho de supermercado e o levei 
para a sessão de frutas com Alkes ao lado. 

— Pensei que a sua mochila verde estivesse em cima do sofá 
— comentei, após vê-lo com a sua mochila habitual nas costas. 

Ele apenas riu. 
— Quando o mendigo falou que o mundo está acabando, 

tem a ver com as catástrofes que estão acontecendo agora? 
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O colega encheu um saco de maças e depois, respondeu: 
— Lembra o que eu te mostrei sobre os cristais de gelo? 
— Sim! 
— Vamos supor um imã. O positivo atrai o negativo. Em 

energias vistas em cristais são o contrário: o positivo atrai o posi-
tivo, o negativo atrai negativo. É a mesma coisa que um pai brigar 
com o filho, ambos ficariam infelizes com a situação. É possível 
um deles ficar contente após a briga? 

— Ah, Lei da Causa e Efeito! Causa ruim atrairá efeito ruim. 
— Ou então, um menino que é mal-humorado, consegue-se 

identificar o seu humor através das expressões do corpo ou ati-
tudes. Por isso, quando emitimos uma energia forte negativa, o 
ambiente ou a situação tende a permanecer ruim. 

— Entendi. Então se o lugar fosse carregado com energias 
boas, por exemplo o amor, as calamidades seriam evitadas. 

— Claro, se você estivesse numa região alta e sem proteção 
numa tempestade de raios. Qual a sua consequência? 

— Argh! Com certeza serei morto eletrizado! 
— Sim, então se você não estivesse naquele lugar, ou em-

baixo de árvores ou ao lado de cercas, evitaria essa “atração” de 
raios. 

— Pensei que as catástrofes fossem causadas pelo desiquilí-
brio ambiental que o homem fez: como poluição e desmata-
mento. 

— Óbvio! Mas também pelos sentimentos e pensamentos 
humanos que emitem para fora como ondas. É como o vento que 
guia as nuvens da tempestade. Por isso é muito importante seguir 
a ética e moral, que as pessoas se unam e vivam em paz, sem agir 
indiferente. Antes que mais destruição aconteça! Se plantar 
causa boa, não atrairá efeitos ruins. 

Estávamos na sessão de macarrões. Onde uma estante longa 
cabia cheia de produtos empacotados. Quando Alkes ia retirar 
um pacote, ele ficou paralisado com os olhos arregalados. 

— O que foi? — perguntei. 
Logo, lembrei-me de ter visto essa reação no primeiro dia 

em que o vi, pouco tempo antes de presenciarmos o acidente de 
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carro. 
— Está tendo uma premonição? — perguntei, assustado. 
Ele piscou os olhos, voltando a si. 
— Não acredito — resmungou. — Impossível! 
— O que? 
— Pensei que não chegaria a esse nível. 
Não compreendi. Ele olhou para os lados, e depois para cima. 

Rapidamente, tirou as mochilas das costas, apertou os botões na 
tela lateral e, quando, abriu o zíper, apareceram, dentro da mo-
chila, bolas de metal no tamanho de gude e detalhadas com sím-
bolos estranhos. Ele tirou uma das bolinhas e olhou pelo redor, 
como se esperasse algum movimento. Eu, confuso, apenas obser-
vei. 

De repente, algo inesperado aconteceu: o chão começou a 
levantar e cair, como se andasse de barco com o movimento das 
águas. Eu e Alkes perdemos o equilíbrio e ficamos agachados no 
chão. Os produtos das prateleiras, como latas de molho, copos, 
pacotes, todos caíam e se quebravam. Causando, assim, um som 
assustador. Além disso, ouvi ruído de metal, como se alguma es-
trutura de casa dobrasse. Enquanto isso, os gritos das pessoas 
acompanhavam o terror. 

— Meu Deus! O que está acontecendo?! — gritei, com 
muito pânico e o coração acelerado. 

— Eduardo, precisamos sair daqui. É muito perigoso! 
Alguns passos à frente, uma mulher de cabelos pretos e lon-

gos, de uniforme do supermercado, andou desiquilibrado em 
nossa direção. Para minha surpresa, em cima dela havia uma das 
lâmpadas fluorescentes compridas prestes a se arrebentar e cair. 
A lâmpada estava em posição de comprimento voltada para baixo, 
com apenas um cabo fino a pendurando. No momento, imaginei 
que ela não havia mais salvação. 

Rapidamente, percebi Alkes se levantando e correndo para 
frente. E, com movimentos bruscos, jogou a bolinha de metal em 
direção à mulher. Por fim, duas coisas aconteceram ao mesmo 
tempo: a lâmpada quase caiu sobre a mulher, e da bola, saíram 
luzes azuis parecidos com chamas ou raios, atingindo a lâmpada 
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e formando uma onda no ar, causando uma explosão sem deixar 
destroços. Deixando assim, a lâmpada totalmente destruída. O 
som advindo da explosão foi do metal se expandindo para os la-
dos e quebrando. Como também, uma sensação de calor vindo 
dele. 

O tremor ainda continuava e como Alkes ajudou a mulher a 
se levantar, fui até eles e fiz o mesmo. Saímos pelo portão do su-
permercado e presenciamos uma cena catastrófica: dezenas de 
pessoas correndo desesperadamente pela rua, chão rachado, gri-
tos e alarmes de carros ativados. Ainda pior, vi de longe um ho-
mem querendo tirar a bolsa carregada por uma mulher. Mesmo 
com todo esse pânico, ele aproveitara a situação para assaltar. 

À direita, um poste de cinco metros de altura começou a de-
sabar e Alkes, novamente, jogou a bola de metal nele, causando 
o mesmo efeito da lâmpada. Portanto, o poste se quebrou pela 
metade, não machucando ninguém. 

— Eduardo, leve aquelas crianças para o outro lado! Rápido! 
— gritou o colega, nervoso. 

Ele se referia a cinco crianças com idade aproximada de sete 
ou dez anos. Eles estavam chorando e procurando os pais no 
meio da rua. Venci o medo e corri até eles, usando o braço para 
levá-los perto de Alkes. O chão, mesmo tremendo, senti que ele 
se destroçou; parecia que eu estava prestes a cair num buraco, 
quando Alkes me segurou firme e me levou para frente. Logo, 
olhei para trás e realmente havia um buraco enorme. Entendi, 
então, que as crianças poderiam ter caído se não fosse pelo co-
lega ter me avisado a levá-los. 

— Alkes!!! Atrás de você! — gritei com toda força. 
Atrás do colega, um caminhão sem controle estava nos apro-

ximando em alta velocidade. Pelo vidro, percebi que não havia 
motorista. Alkes abriu a sua mochila, encheu a sua mão de boli-
nhas e jogou contra a dianteira do caminhão. Fechei os olhos e 
senti uma vibração de calor pelo ar, um flash de luz azul, o chão 
estremecer mais ainda e, após abrir os olhos, percebi que a me-
tade do caminhão voou na altura pouco acima das nossas cabeças, 
em nossa direção. Percebi que ele girou pelo ar e caiu sobre o 
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asfalto poucos metros da nossa distância trás. A queda causou 
um estrondo enorme, rachou o chão, o que fez formar um buraco; 
e para a minha surpresa, o caminhão quebrado afundou ainda 
mais para o fundo e ficou apenas a parte traseira à mostra. 

Nesse instante, o chão parou de tremer. Ouvi apenas os ge-
midos de dores e choros. Olhei para o redor, com fumaça da po-
eira e destruição. Depois, conferi a mim mesmo se eu estava ma-
chucado. Não, eu estava bem! 

— Vamos ajudar os feridos. Porque a ambulância não vai ter 
como chegar até aqui — disse Alkes, segundo o meu braço. Per-
cebi que a sua perna esquerda estava sangrando, o que me fez 
arregalar os olhos. — Não se preocupe, vou te ensinar a como 
curar. 

Ele se agachou devagar, abriu sua mochila e retirou uma ma-
leta branca com um símbolo de cruz vermelho no centro. Ao abrir 
a maleta, encontrei vários equipamentos que eu desconhecia. 

— Preste bastante atenção. Esta fita serve para cobrir os ma-
chucados mais graves, com poucos minutos ele regenera a ferida. 
Esta bola transparente é o mesmo que eu te mostrei, mostra a 
emoção da pessoa. Coloque nas mãos dos feridos e tente acalmá-
lo caso estiver com muito medo, porque controlar a si mesmo é 
essencial. E este frasco transparente é o mesmo que curei a Adri-
elle... 

Apliquei o remédio sobre a sua ferida da perna esquerda e 
regenerou-se rapidamente, sem nenhuma cicatriz. 

— Eu vou para o outro lado com outra maleta. Faça tudo 
com cuidado e bastante atenção, entendeu? — disse ele, muito 
sério. 

— E-entendi, p-pode deixar comigo — respondi, bastante 
trêmulo. 

E assim, eu fiz. A parte triste era ver o rosto das pessoas dei-
tadas com expressão de dor. Mas a parte boa era vê-las aliviadas 
quando curadas. Teve casos em que eu não sabia como resolver, 
então ligava para Alkes. Eu não estava mais com medo. A minha 
vontade em salvar aquelas pessoas era maior que sentir alguma 
outra emoção. Vê-los curados era o meu único pensamento. E é 
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claro, rezei bastante a Deus para que protegesse as outras pes-
soas que eu ainda não alcançava pela distância. 

Na maleta, saiu um painel holográfico com símbolos estra-
nhos. Eu não sabia ler, mas ao pensar assim, os símbolos se trans-
formaram em alfabeto português. Ali descrevia o funcionamento 
de cada instrumento médico. Por isso, consegui realizar os traba-
lhos difíceis. 

Depois de algumas horas, chegou à vez de uma menina. Aju-
dei a curar uma ferida no rosto dela. 

— E aí, sente melhor? — perguntei a ela. 
— Sim. Mas ainda estou com medo... — disse a criança pre-

ocupada. 
— Não tenha medo. Veja só — apontei para uma mulher 

perto dela, que estava encostada sobre um muro, portanto, in-
consciente —, a sua mãe está aqui. Vai ficar tudo bem, eu pro-
meto! 

Ela olhou para baixo, com expressão de dor. 
— Ontem eles brigaram muito — comentou a menina. 
— Quem? 
— Meu pai e minha mãe. Aí eles falaram que iam se separar 

então meu pai foi morar em Curitiba. Eu o quero agora — ela co-
meçou a chorar. 

Resolvi ser o mais amigável possível: 
— Eu tenho certeza que ele está bem. Não vai acontecer 

nada com ele, tenha fé! Ele vai saber direitinho sobre o que acon-
teceu nessa cidade e vai correr rapidão para encontrar você e a 
sua mãe. 

— Minha mãe também? Mas eles brigaram antes... 
Olhei para a mãe dela, que se despertou, pois abrira os olhos 

e tocara a cabeça com as mãos. 
— Claro que vai, porque os dois se amam.  
De repente, a minha visão se apagou. Senti a minha garganta 

apertar como se engasgasse na água e, rapidamente, voltei a si. 
Não sei o motivo, mas me lembrei da Adrielle. E ela estava em 
perigo! Era uma estranha sensação, mas rapidamente fui procu-
rar Alkes no meio dos destroços de concreto e árvores 
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derrubadas. 
— Alkes! — gritei, procurando-o. 
— Aqui! — gritou a voz dele, sem poder vê-lo por causa da 

distância. 
Corri até onde se originou a voz e o encontrei com uma má-

quina de um metro de altura, com forma de pirâmide, e pela sua 
ponta, saía uma fumaça branca. 

— O que é isso? — perguntei. 
— Estou soltando um gás purificador, ele vai matar os ger-

mes que causam infecção nas feridas. Depois de uma hora, pre-
ciso guardá-lo. 

Eu ia perguntar como foi que ele trouxe uma máquina tão 
grande. Mas de repente me lembrei da premonição que eu tive e 
expliquei a ele. 

— Pode ser que ela esteja mesmo em perigo, Eduardo. 
— Então precisamos socorrê-la e rápido! 
— Certo, vou ligar para o senhor Ariel nos levar de carro até 

o acampamento. 
— Tá, enquanto ele vem, eu posso voltar para casa olhar a 

situação de lá? Estou preocupado. 
— Não precisa, vamos olhar pelo mapa. 
O colega tirou do bolso o seu celular. Desdobrou-a e em 

cima dela, pelo ar, apareceu uma imagem holográfica azul. Com 
um mapa feito por riscos. Depois, ele clicou alguns botões do te-
clado e o mapa converteu-se em uma imagem real vista por cima. 
A imagem percorreu rapidamente para o edifício da minha casa; 
naquela região, pouco estava afetado. E fora do edifício, pude ver 
uma multidão se reunindo. Alkes aumentou a imagem e encon-
trei os meus pais no meio da multidão. 

— Eles estão bem, graças a Deus! — falei, aliviado. 
— Agora vamos ver a situação do acampamento. 
O mapa diminuiu e aumentou, focando-se numa floresta 

normal. A surpresa era que eu não vi nenhum destroço, se não, 
apenas uma ou duas árvores derrubadas. 

— As árvores continuam em pé porque as raízes os susten-
tam. Por isso não significa que lá não passou tremor — explicou 
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ele. 
O colega procurou no mapa os alunos do Colégio Avogadro 

e estavam lá, reunidos num pequeno campo de gramado, en-
quanto a Adrielle não estava lá. 

Logo, um carro Ceita prateado dirigiu-se ao nosso lado. O 
vidro da janela se abaixou automaticamente e reconheci o rosto 
do homem de barba branca, que morava no mesmo apartamento 
de Alkes. 

— Senhor Ariel! Eduardo, quero que conheça este senhor 
bondoso — apresentou o colega. — Nós já nos conhecemos há 
poucos anos e ele me ofereceu a morar no apartamento dele 
para que eu pudesse realizar a missão. 

— Haha, eu já conheci este menino, Alkes. Ele veio ontem 
no apartamento para encontrar você. Aí eu falei que você estaria 
sempre por perto quando precisasse. 

Depois, o colega explicou a ele sobre preocupação que eu 
tinha e que precisávamos rápido encontrar a Adrielle. Assim, saí-
mos da cidade e dirigimos em rumo à estrada esburacada, o que 
tornou difícil a passagem. Pela janela, vi poucos carros e pessoas 
andando. Imaginei a maior tristeza que as pessoas enfrentaram, 
como por exemplo: perdas de amigos, parentes ou então mora-
dias. 

— Alkes, o que realmente está acontecendo? — perguntei a 
ele, que se sentava no banco da frente, enquanto eu, de trás. 

Ele não me respondeu. Estava parado, sem movimentar o 
corpo. Talvez ele estivesse cansado depois de uma manhã cu-
rando os feridos. Pois é, eu também estava. E ao fechar os meus 
olhos, caí num sono profundo, não sabendo por quantas horas. 

— Eduardo, acorde! Já chegamos! 
Abri os olhos e Alkes estava no banco de frente virado para 

mim. Pela janela direita, olhei a enorme placa de madeira e torta, 
escrito: “Sejam bem-vindos ao Acampamento das Três Irmãs”. 

Saímos do carro e corremos imediatamente para dentro. 
Não tão longe, encontramos os colegas e professores reunidos. 
Gabriel me notou e correu até mim: 

— Que droga, Eduardo! Onde você estava?! 
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— Desculpe-me... Eu escapei de todo mundo e fiquei na ci-
dade. Sentiram o tremor aqui? Lá quebrou muita coisa! 

— Ah, sentimos sim! Mas ninguém se machucou. Depois que 
você e Alkes sumiram, a Adrielle também sumiu! 

Fiquei realmente preocupado. Pedi apressadamente: 
— Algum sinal dela? 
— Nenhuma. Eu tenho certeza que ela ainda está aqui, nesta 

floresta. Porque eu a vi ainda quando descemos do ônibus. O pro-
fessor de Física e os guardas já foram procurá-la. 

Fiquei bastante nervoso. Realmente a premonição era ver-
dadeira e que poderia acontecer algum coisa ruim com ela. 

— Alkes, vamos buscá-la agora! — pedi para o colega. 
— Certo — disse ele, me passando um colar metálico com 

um objeto de formato trapezoidal e uma pedra verde no centro 
—, use isto para nos comunicar, é só apertar o botão verde do 
meio. Quando o apertar, rastreará a sua posição até mim. Vamos 
nos dividir para encontrá-la depressa! 

Rapidamente, tirei o colar da sua mão, coloquei-a no meu 
pescoço e corri para a floresta sem que ninguém me impeça. 

— Hei, volte aqui! — gritou a professora Kátia. 
Passei por árvores altas e baixas, com galhos no meio e até 

espinhos. Nem me importei com as dores e muito menos o can-
saço, pois o meu pensamento estava voltado a encontrar a Adri-
elle e que ela estivesse bem. 
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Capítulo 13 – Passado árduo revelado 

Final da tarde, cinco horas e cinquenta minutos. O sol estava 
se pondo quando cheguei a um rio com uma correnteza forte. 
Fiquei a tarde inteira procurando pela garota e sem nenhum sinal. 
O maior problema era que eu mesmo fiquei perdido pela floresta; 
logo, o único consolo era que o colar que Alkes me deu servia 
como rastreador. 

Fiquei com fome. Tirei a mochila das costas para descansar 
e comi um sanduíche de queijo, alface e tomate. “Adrielle, por 
favor, apareça”, pensei esperançoso e olhei para frente. De re-
pente, não sei se foi a sorte ou coincidência por estar ali, vi o 
corpo da Adrielle deitada no outro lado do rio! Levantei-me rapi-
damente e gritei: 

— Adrielle! Está me ouvindo?! 
Ela ainda estava imóvel, em cima da grama e inconsciente. 

Pensei em atravessar pela ponte perto do portão do acampa-
mento, mas logo me lembrei que ela estava quebrada por causa 
do terremoto. Depois, apertei o botão verde do colar e pedi para 
que Alkes viesse àquele lugar. 

— Ai... O que eu faço? — perguntei para mim mesmo, an-
dando de um lado para o outro. — Será que eu devo apenas es-
perar? Não! Muito devagar... Preciso chegar até lá agora! 

Eu não sabia nadar, então de nada adiantaria se eu atraves-
sar o rio sem alguma ponte. Aliás, a correnteza estava muito forte, 
capaz de me levar para longe mesmo que eu nadasse. 

Olhei para as árvores e encontrei uma ideia. Da minha mo-
chila, peguei uma faca pequena, cheguei a um tronco grosso já 
caído e comecei a cortar. Pois resolvi montar uma ponte em que 
eu possa caminhar por cima, e para isso, eu precisava diminuir o 
seu peso, cortando os seus galhos. 

Depois de alguns minutos, o cansaço me venceu. Caí de cos-
tas para a grama e respirei ofegante. Eu não havia cortado nem a 
metade do necessário! 

— Vai lá, Eduardo... Tenha forças... — falei para mim mesmo. 
Com dificuldade, tentei ficar de pé e voltei a cortar com a 

faca. Os meus braços doíam, mas o meu único pensamento de 
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salvar a Adrielle me convenceu a continuar fazendo. 
O céu começou a ficar escuro quando eu finalmente conse-

gui terminar. A madeira era pesada, e com certas pausas, levei-a 
para o rio. O inesperado é que o rio era mais fundo que eu imagi-
nara, então a espessura do tronco foi coberta pela água. Depois 
que eu empurrei a madeira totalmente para o rio, comecei a an-
dar por cima. 

Ao pisar, senti a corrente forte nos meus pés e tentei me 
equilibrar. Olhei para frente e o corpo da Adrielle ainda estava 
imóvel. Assim, senti confiança e avancei para frente! De repente... 

— CHUA! 
Escorreguei da madeira e caí. Fiquei com pânico e o meu 

corpo todo sentiu o frio gelado da água. Gritei de medo e, por 
sorte, segurei a madeira. A força da corrente me levou para o lado 
e, infelizmente, eu sabia que eu não poderia me segurar por 
muito tempo. 

— Socorro! — gritei. 
Tentei até usar os pés para sair, mas as pedras que eu pisava 

eram escorregadias. As mãos ficaram sem mais forças e eu estava 
prestes a me soltar.  

De repente, do lado de fora da água, apareceu uma pessoa 
de aparência séria: Jéferson. Quando olhei para ele, fiquei com 
mais medo ainda. Pensei que ela iria me matar naquele mesmo 
momento, apenas mexendo um pouco as minhas mãos e me sol-
tando facilmente. Fiquei muito arrependido por ter falado mal 
dele naquele dia na rua, eu poderia ter sido mais humilde e dei-
xado ele e os amigos me zoarem. Assim, nada pior teria aconte-
cido. Mas era tarde demais, pois chegou o momento de ele me 
vingar. Sem pensar em mais nada, soltei as mãos. Afinal, não adi-
antava mais resistir. 

Inesperadamente, o inimigo segurou firmemente a minha 
mão esquerda e, após conseguir me puxar com outra mão, me 
puxou com força para fora da água. Após me equilibrar, senti o 
chão firme e o meu corpo todo gelado e pesado. Olhei para ele, 
que estava ofegante, e ele me olhou, com uma expressão de tris-
teza. 
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Rapidamente, o garoto tirou uma corda grossa da sua mo-
chila, amarrou-a na sua cintura, e depois, na minha. Fiquei quieto, 
sem reagir. Depois, ele começou a subir na madeira do rio, me 
puxando pela corda, junto. Ele segurou na minha mão e tentei me 
equilibrar. Assim, conseguimos atravessar o rio com sucesso. 

Como na mochila eu tinha a maleta de pronto-socorro que 
eu usei pela manhã, consegui curar a Adrielle com os instrumen-
tos especiais. Enquanto isso, Jéferson fez uma fogueira ao nosso 
lado, sem falar alguma palavra. 

Mesmo a garota inconsciente, coloquei algumas roupas mi-
nhas em cima dela, usando-as como cobertor. Após isso, fui me 
sentar na grama em frente da fogueira com o Jéferson perto, que 
estava sobre minha frente. 

Naquele momento a escuridão já dominou a floresta. E os 
únicos sons audíveis foram da fogueira e dos grilos. Olhei para ele, 
o que me dava ainda sensação de terror, portanto, se não fosse 
pela sua ajuda, talvez eu não estivesse mais naquele lugar são e 
salvo. Resolvi aplicar os ensinamentos em que o projeto me pas-
sou: conhecer a verdadeira pessoa. 

— Obrigado por me salvar, Jéferson — agradeci. 
Uma pausa. Um clima tenso, portanto, não me conformei: 
— Desculpe-me... — tremi. — Foi por minha... culpa. Que... 

você foi para a prisão. 
Ele dirigiu o seu olhar para o fogo, me ignorando. Continuei 

falando: 
— Durante o tempo em que você ficou fora, confesso que 

fiquei com muito ódio de você. E até medo que voltasse. Imaginei 
que você guardou mágoas sobre mim, por que você me salvou? 

Ele ainda me ignorou. Logo, falei mais alto: 
— O que eu fiz até agora foi horrível para você! Por que 

ainda assim me deixou viver?! 
— Eu nunca quis te matar — disse finalmente Jéferson. 
Pensei por um momento, depois, contraditei: 
— Isso não é verdade. Eu quase morri em suas mãos naquele 

dia. Você falou que ia me matar. Mas... eu fui à sua casa quando 
estava na prisão e o seu pai disse que você o trata muito bem. E 
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agora você me salva... Estou realmente confuso! 
— Mas o que há de estranho? 
— De tudo! Parece que há duas pessoas dentro de você. Só 

quero saber qual a verdadeira! 
Ele respirou ofegante, parecendo que ia dizer alguma coisa 

em voz alta, no entanto, acabou não dizendo. Percebi que ele se 
controlou e falou com muita calma: 

— Você não sabe nada sobre mim. 
Era claro. Eu não sabia nada sobre ele, de fato ele já sofreu 

o bastante na prisão e, ainda por cima, me salvou. Apenas não 
queria me iludir ao ódio do passado. 

Senti frio, então me encolhi, abraçando as pernas. 
— Quando você estava ausente, o colégio mudou bastante, 

sabia? 
Ele balançou a cabeça. 
— Não só o colégio, como muitas pessoas fora dela. Foi bem 

legal — comecei a rir, para aliviar a tensão. — Construímos vários 
cartazes com matérias sobre egoísmo, inveja, apego e muitas his-
tórias reais de pessoas fantásticas. Durante todo esse tempo, 
acreditei que eu jamais seria capaz de perdoar o meu inimigo por 
toda a eternidade. 

Enrolei-me de rir, como um louco. 
— Quem diria... que foi o próprio inimigo que me salvou. 

Agora estou confuso se eu devo perdoar ou continuar odiando, já 
que esse inimigo não quer me explicar. 

Inesperadamente, ele riu junto, como se ouvisse uma piada, 
mesmo irônica. Enquanto rimos, comecei a afastar todas as me-
mórias ruins sobre ele no passado, das atitudes ruins, das humi-
lhações frente aos outros colegas, das brincadeiras de maus gos-
tos e, principalmente, da dor. Era uma sensação forçada no meu 
cérebro o que me fez sentir muito melhor. 

— Vamos começar de novo — levantei-me e andei até a 
frente dele, mostrando a mão para cumprimentar. — Prazer, sou 
Eduardo Gomes. 

— Sou Jéferson Sebastião de Melo. 
— Sei... Um nome procurado por vários criminosos da 
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cidade e protegida pela polícia. Haha! 
Ele mudou de expressão, falando: 
— Tem razão, cara. Estou ferrado. Participei dessa viagem 

apenas porque eu pedi muito para que viesse. Mesmo assim não 
adianta, vou acabar morto depressa. 

— Não entendo... O que esses criminosos têm a ver com 
você? — falei, voltando a sentar no mesmo lugar de antes. Na-
quele momento, já me acostumei com o calor da fogueira, sen-
tindo-me muito melhor. 

— Eu nasci na favela dessa cidade, num local bem discreto e 
odiado pelos moradores. Pois lá... esconde uma gangue perigosa. 

Imaginei várias casas de madeira em cima de morros e, num 
lugar escuro, vários homens carregando pistolas. 

— Eles comandam as outras pequenas gangues de outras ci-
dades. São responsáveis pelo tráfico de drogas e assaltos em ban-
cos. Foi por isso que tinham bomba potente para destruir o Avo-
gadro, pois apenas eles podiam fazer isso. 

Ele suspirou. 
— Tinha uma regra clara para todos os membros: nunca re-

velar nenhuma informação sobre a gangue para pessoas de fora. 
Caso não cumprisse a promessa, seria morto na pior maneira pos-
sível. E realmente muitas pessoas que tentaram revelar, foram 
perseguidos e mortos pela própria gangue. 

“Antes de eu nascer, já fui destinado a ser criminoso. Por isso 
fui criado por eles sem conhecer meus pais de verdade e cresci 
dentro do crime. Para mim, o mundo era apenas violência e san-
gue, pois eu praticava roubos e assaltos desde criança. Eles fa-
ziam isso com várias crianças da favela, assim que eles cresciam, 
praticavam o crime. Como eles, já fui levado à delegacia várias 
vezes, mas como era lei os menores de dezoito não serem presos, 
fui solto logo após.” 

“O Borivaldo foi um dos policiais que me levou até a delega-
cia quando eu tinha cinco anos. Foi por isso que ele foi o policial 
que teve mais vontade de me investigar, porque ele se lembrou 
de mim. Claro, sem revelar a ninguém. Mas eu tenho essa impres-
são que ele lembrava.” 
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“Depois que eu fiz os meus onze anos, escutei a conversa de 
dois membros da gangue, o que mudou o rumo da minha vida. 
Eles falaram que todas as crianças que “nasceram criminosos”, 
seriam assassinadas pelo próprio chefe após completarem dezes-
seis anos. Pois o chefe teve medo que a idade da penalidade fosse 
diminuída mais tarde (para dezessete ou dezesseis anos), e que 
um criminoso preso seria perigoso a eles; afinal, dentro da dele-
gacia os policiais podem tirar qualquer informação sobre toda a 
gangue caso um membro fosse preso. Fiquei assustado, é claro. 
Convenci os meus amigos a fugir daquele lugar e eles aceitaram. 
Então, planejamos uma tarde para fugir e escapamos de algumas 
pessoas, mas...” 

Jéferson chorou, lembrando-se do momento. Ele enxugou 
as lágrimas e voltou a falar: 

— Fomos pegos, todos pegos. Menos eu, que consegui fugir. 
Apenas sei que eles foram castigados muito, nem sei se estão vi-
vos... Por isso, fiquei confuso se eu deveria voltar a resgatá-los ou 
apenas escapar. Só lembro que eu corri o mais longe possível, 
com as minhas roupas sujas e rasgadas. Até que eu cheguei ao 
centro da cidade, desmaiei no meio da calçada por causa da fome, 
e um homem me acolheu. O senhor Timson. Ele foi o homem que 
eu jamais terei como retribuir completamente depois de tudo 
que ele fez por mim.” 

“O senhor Timson me levou até a casa dele e me alimentou. 
Foi a primeira vez que eu senti de verdade o que era o carinho. 
Durante o tempo que ele me ajudou, fui ao hospital, fiz uma cer-
tidão de nascimento e até me pôs na escola como um filho de 
verdade. Poxa... a escola foi um lugar incrível para mim, conheci 
várias pessoas diferentes, até que um dia briguei com um colega 
por causa de uma caneta e entrei em suspensão.” 

“Como eu sabia lutar, eu tomava vantagem nas brigas da es-
cola, até eu virar famoso como o cara mais durão. Comecei a me 
divertir com isso, brincando com os fracos, pois aumentava a mi-
nha fama e impressionava os que estavam ao lado. Quando eu 
chegava em casa, eu ficava com cabeça pesada, por saber que eu 
tinha feito algo errado. Por isso o senhor Timson me fez a “terapia 
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dos vasos orientais”. Bem... até que funcionava, às vezes.” 
“Então naquele dia em que te persegui, junto com os rapa-

zes, fui revelado pela mídia: televisão, rádio, jornais... assim como 
você. Aí, acredito que a gangue que me criou durante a infância 
tenha me identificado, por isso deve ter contratado um ladrão 
para entrar na escola e roubar os meus dados pessoais, para con-
firmar se era verdade.” 

“Por isso, eu serei morto. Não revelei nada para o policial 
sobre o meu passado, com medo que isso machucasse mais ou-
tras pessoas, como quase explodiu a escola. Mas eu mesmo serei 
perseguido por eles e acabaria tudo.” 

Primeiro, veio a surpresa. Depois, a compreensão. 
— Durante a prisão, fiquei repensando de como foi vazio a 

minha vida. Quis tomar coragem de aproveitar os últimos mo-
mentos fazendo algo significante; algo certo. Por isso te salvei. 

Certamente Jéferson foi uma das pessoas que mais admirei 
até agora. Por mais de culpa ele ter feito até agora, consegui com-
preender claramente o passado dele. Finalmente acalmei o meu 
coração e o perdoei em silêncio. “Não preocupe se os outros não 
te compreendam; apenas preocupe em compreender os outros”, 
Confúcio também disse isso. Realmente ele não era uma pessoa 
totalmente má, havia um Jéferson bondoso dentro dele, apenas 
foi coberto pela escuridão. 

— Aqui, pegue — disse ele, me entregando um pequeno pa-
pel após escrevê-lo com a sua caneta — Tenho certeza que eles 
não mudaram de local, porque o lugar é grande e pouco vigiado 
pela polícia. 

Olhei para o que estava escrito e era mais ou menos assim: 
“Em direção da Rua Goiabada Amarela para a favela. Escon-

derijo situado no Norte, casa com telha, cinco janelas. Chefe: Ca-
pitão Eros de Fonseca.” 

— Por que está me dando isso?! — perguntei surpreso, após 
perceber que me dera o endereço da sede da gangue. — Dê para 
a polícia. 

Jéferson abanou a cabeça. 
— Até agora, você foi o único cara que eu pude confiar 
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totalmente. Quero que entregue isso para a polícia depois que eu 
for pego pela gangue. Assim, eles não vão desconfiar em nada e 
todos ficarão seguros. 

Fiquei olhando para o papel, pensando se havia alguma ma-
neira melhor. 

— Promete para mim? — perguntou ele, com ar de preocu-
pação. 

Na hora que eu ia responder, a Adrielle deu um pequeno ge-
mido, prestes a acordar. 

— Adrielle! — falei, dirigindo-me até ela. 
Ela abriu os olhos e se sentou, falando: 
— Eduardo! — depois, olhou para o outro. — E Jéferson! 

Poxa, estou vivo... 
— Como foi que você parou até aqui? — perguntei desespe-

rado. 
— Não lembro... — respondeu ela mexendo a cabeça. — Ah, 

lembrei! Quando saí do ônibus, passeei pela floresta. Aí eu vi um 
pássaro colorido bem bonito voando pelos galhos e cantando. Era 
como se me levasse a algum lugar! Então o segui até o rio. Olhei 
para a água e de repente... o chão tremeu e eu caí. 

— Então como se salvou? 
— Nossa, foi muito sofrido. Comecei a nadar, querendo sair 

da água, depois, a corrente aumentou e fui jogada para o outro 
lado da margem; não sei explicar muito bem. Só sei que eu fiquei 
salva e depois, desmaiei na grama, embaixo do sol. 

— Tudo isso por um pássaro? 
— Ah, bem... Era bonito, hihi! 
— Meu Deus! — falei, batendo na minha cabeça. — Enfim, 

o mais importante é que você está bem. Até te ajudei a curar 
umas feridas e da perda de calor. 

Ela riu, e de repente, olhando para minha direção, expres-
sou-se terror. Virei-me para trás e vi, de longe entre as árvores, 
pequenas bolinhas de luzes amarelas flutuando pelo ar. Havia 
centenas delas, nos aproximando. 

— São fantasmas! — gemeu a garota, apertando o meu 
braço e tremendo de medo. — J-já vi em filmes de terror... As 



203 
 

luzes nos aproximam, aumentam e... transformam em criaturas 
horrendas para nos devorar... 

Realmente as luzes flutuantes estavam nos aproximando 
com mais rapidez. 

— AAAAAAAAH!!! — gritou a Adrielle. O grito foi tão alto que 
eu apertei os ouvidos para aguentar a dor. 

— Adrielle! — gritou outra voz conhecida. Fiquei alegre, pois 
era de Alkes. 

Entre as luzes, no meio havia cinco adolescentes correndo 
até nós e as luzes os acompanhavam como vaga-lumes, ilumi-
nando o local. 

Jéferson, Adrielle e eu, nos levantamos para abraçar os ami-
gos. Ficamos todos aliviados. 

— Está gostando dessas luzes? — perguntou Gabriel para 
Adrielle, tocando nas bolinhas flutuantes.  

— Alkes falou que são fabricadas da China! — disse Hugo. 
Eu sabia que o extraterrestre estava disfarçando. 
— Sim, eu gostei! — comentou a Adrielle. Após isso, olhei 

para ela, com uma cara de não acreditar. Pois ela a pouco tempo 
esteve com medo das luzes. Comecei a rir. 

— E então, como foi que atravessaram o rio? — perguntei 
para Alkes. 

— Não foi fácil. A ponte principal estava quebrada, então eu 
usei uma máquina que nos levava de um lado para o outro. 

— E eles não se assustaram? 
— Não muito. Pois estavam com tanta pressa em buscar vo-

cês, que nem se importaram com aquilo. 
Fiquei muito feliz. Olhei para o Jéferson, que também sorria. 

Na minha mão direita, segurava o papel com o endereço da gan-
gue; e com muito cuidado, guardei-o no meu bolso. 

— Vamos montar as barracas, não tem outro jeito senão 
passar a noite aqui, o que acham? — aconselhou Gabriel. 

Todos concordaram. Assim, todos nós fomos montar as bar-
racas. Resolvemos passar a noite, para depois, no dia seguinte, 
voltar com calma para o portão; e em seguida, para a cidade. 

Eu estava inteiramente cansado, depois de um longo dia. Os 
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meus músculos doíam, Alkes fez acupuntura de orelha em mim, 
o que melhorou bastante. Meus amigos se sentaram em círculo 
ao redor da fogueira, enquanto isso, eu estava prestes a dormir 
dentro da barraca. Pelos sons, às vezes eles contaram histórias, 
outras vezes cantaram. 

— Shii... Eduardo está dormindo. Não vamos incomodá-lo — 
disse Natália, em voz baixa, tentando diminuir o barulho das con-
versas. 

— Alkes, eu posso brincar com aquelas luzes flutuantes? — 
desta vez foi a voz da Adrielle. 

— Ah, sim — respondeu Alkes. — Toma, abra esta caixinha 
e sopre o pó que tem dentro dela. Aí ele pegará chamas e flutuará 
perto das pessoas. Esta tecnologia envolve o calor humano, por 
isso se tiver animais por perto, ele não os aproxima. Pode andar 
e até correr com ele! 

Dormi profundamente. No dia seguinte fui acordado pela 
Adrielle, da entrada da barraca. 

— Eduardo, venha aqui, por favor — disse ela de voz baixa. 
Ao meu lado, encontrei o Jéferson ainda dormindo. Saí da 

barraca e senti o ar frio de manhã, com um completo silêncio. O 
chão estava coberto de folhas secas e a fogueira estava preta de 
carvão. Percebi que só restou uma barraca nossa, o resto do pes-
soal deve ter feito atividades em outro lugar e que a Adrielle teria 
vindo nos acordar. 

— O que foi, Adrielle? — perguntei. 
— Estou ouvindo vários passos nos aproximando. Parecem 

de adultos... Sei lá, estou com medo. 
Não conseguia ouvir nada, portanto, lembrei-me que a au-

dição da garota era mais forte que a minha, então acreditei nela.  
— Vamos sair daqui, rápido! — disse uma voz que nos as-

sustou de trás. 
— Alkes! Quando você esteve aqui? — perguntei ao colega, 

que estava com um casaco marrom e sem a sua mochila verde 
nas costas. 

Ele abriu a barraca ao lado e acordou o Jéferson. Depois, vol-
tou-se para nós: 
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— Eles estão vindo. Não podemos mais ficar aqui por perto. 
Apertei o meu bolso direito, sentindo o formato do papel 

que continha o endereço. Mais uma vez, o mesmo arrepio. 
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Capítulo 14 – Um óvni aparece no ar 

Adrielle falou que não havia muito tempo, então, nem leva-
mos as mochilas juntos. Rapidamente, nos afastamos da barraca 
e corremos em direção indefinida. 

— Eles nos perceberam! — gritou a Adrielle. 
Olhei para trás e enxerguei de longe um grupo de adultos 

desconhecidos nos perseguindo. Depois, um som de tiro. Adrielle 
gritou de terror. 

Em nossa frente, encontramos uma cerca de arame. Não ti-
vemos outra escolha senão subi-la e, após isso, deparamo-nos 
com o asfalto vazio. 

— Para este lado! — ouvi a voz de uma mulher, parecendo 
conduzir os outros. 

Estávamos prestes a atravessar a rua, quando um carro Co-
rolla nos aproximou em alta velocidade e freou em nossa frente. 
Parei ofegante e segui para os lados. Portanto, para o nosso azar, 
mais dois carros nos cercaram. 

— Tudo bem, eles não vão nos machucar ainda. Vamos ser 
levados até o esconderijo para descobrir o local, e depois, fugire-
mos — planejou Alkes ao lado de mim, Adrielle e Jéferson. 

Uma mulher de cabelo negro e crespo nos aproximou, an-
dando e rindo ao mesmo tempo: 

— Hahaha! Olha se não é o Mosquitinho... Fugiu da casinha 
e nem nos despediu, né? 

— Raiane... — resmungou Jéferson, olhando para ela. — 
Você está viva, que ótimo! 

Depois reconheceu outros rostos conhecidos da mesma 
idade dele. 

— Por que não fugiram? O chefe vai nos matar! 
— Mentira! — gritou a voz de outro garoto. — Naquele dia 

que nos disse que a gente vivia até os dezesseis era uma farsa! O 
chefe mesmo nos contou! 

— Era verdade! Eu vi nos jornais! Isso porque eles tinham 
medo que a lei da prisão fosse alterada para dezesseis anos, e o 
chefe tem medo que o segredo da gangue fosse revelada, por isso 
nos matarão antes de sermos presos! 
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A mulher deu um tapa forte no rosto do Jéferson, que caiu 
e a Adrielle deu um gemido.  

— Você quer brincar até quando? Olha só... você mesmo fu-
giu, mas no final foi encurralado. Não adianta, filhote, as coisas 
funcionam assim — disse a mulher, apertando as bochechas dele. 

Tive uma vontade de dar um soco nela. Mas controlei, com 
medo que piorasse a situação. Pelo que eu entendi, os criminosos 
mais jovens fugiram com o Jéferson no passado, no entanto, pela 
história contada, não conseguiram e apenas Jéferson fugiu. 

Os outros homens nos seguraram pelo braço e nos levaram 
até dentro do carro. 

— Coloque-os separados! — ordenou o mais velho. — Não 
quero que causem confusão dentro do carro. 

— Por favor, me entenda! — gritou o Jéferson. — A vida 
afora é muito melhor! A escola, família, conviver com o mundo... 
Vamos deixar o crime para sermos pessoas dignas! 

— Cale a boca! — gritou a mulher. — Se a vida lá fora é tão 
boa e justa... Por que você não chamou resgate enquanto éramos 
crianças?! Do quanto você pensou em nós?! 

Jéferson ficou de olhos arregalados. Em seguida, foi jogado 
para dentro de um carro, a Adrielle num outro e eu e Alkes no 
terceiro. Os três automóveis partiram. Com o carro do Jéferson 
na frente, da Adrielle atrás, e o carro na qual estava dentro, na 
sequência. Seguimos a mesma trajetória, e pelos vidros da frente, 
consegui ver a cabeça da Adrielle no meio do banco junto com 
dois homens ao lado, no carro da frente. 

— Não entendo, Alkes. Tudo que o Jéferson falou tinha ra-
zão, por que eles não o ouvem? — perguntei de voz baixa para 
Alkes, que se sentava ao meu lado. 

— Porque eles já estão acostumados com a vida deles no 
crime, desde a infância. São apegados demais com esta forma de 
viver e não interessam os outros tipos — respondeu Alkes. 

— Mesmo assim, tem muito peso de consciência... Eu acho. 
— Óbvio. Assim como Jéferson não revelou à polícia sobre a 

gangue, por medo, e os seus antigos colegas do crime também 
não tiveram outra escolha. As regras dentro da gangue, pelo que 
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ele disse, são muito severas e encurrala a liberdade dos membros. 
Criando, assim, muitos conceitos e ilusões. 

— Então também serão castigados pela Lei da Causa e Efeito? 
— Infelizmente, o que foi feito não tem como voltar atrás 

senão receber as duras consequências. Por exemplo, neste carro 
mesmo já há assassinos e ladrões, sofrerão efeitos muito pesados 
futuramente. Pode não ser nesta vida, mas como também na ou-
tra. 

A minha vontade era explicar sobre aquela lei para os crimi-
nosos e fazendo-os deixar o crime para não sofrer mais no futuro. 
Portanto, eu sabia que eles jamais iam acreditar, pois já estavam 
apegados demais e ignorariam o assunto. 

Olhei pela janela do retrovisor e vi campos de trigo, logo, 
percebi que estávamos voltando para a cidade. O céu estava ama-
relo, pois o sol acabara de subir. Depois, olhei para Alkes. 

— Eduardo, acabei de ter outra premonição. Esteja prepa-
rado — avisou ele, com uma expressão preocupada. — Vou colo-
car em câmera lenta, e você irá proteger o seu corpo quando eu 
avisar. 

— O que? — perguntei, confuso. 
De repente, percebi pelo retrovisor da frente que a Adrielle 

começou a brigar com os criminosos ao seu lado. Brigando! Ela 
lutou para sair das mãos dos que tentavam provocá-la. Fiquei ner-
voso, depois, percebi que ela pegou algum objeto, abriu e o so-
prou. Certamente era a caixinha que Alkes lhe dera na noite an-
terior. Do objeto saíram as mesmas bolinhas de luzes, flutuando 
pelo ar e enchendo a cara do sujeito à frente da garota. O efeito 
assustou os homens, e principalmente, o motorista; assim, o 
carro perdeu o controle e mudou de direção ao som do freio. 

Estávamos prestes a bater na lateral do carro, quando algo 
estranho aconteceu. 

— Agora! — gritou Alkes. 
Em um intervalo pequeno de tempo, o tempo ficou devagar, 

como em câmera lenta. A minha consciência estava desperta, 
portanto, o meu corpo não conseguia mover rapidamente. Tentei 
erguer a minha mão, na qual também ergueu devagar. Senti o 
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impulso do carro sendo atropelado e o metal deformando pelo 
impacto. Meu corpo foi arremessado para frente e tive tempo 
para me proteger com os braços ao banco da frente, enquanto 
isso, os destroços de vidro flutuaram pelo ar como chuva caindo 
lentamente. 

Era um silêncio total e o meu desejo era sentir o coração ba-
ter, mas eu não sentia. Assim, o efeito acabou e senti as dores do 
corpo, principalmente do braço. Olhei para os lados e Alkes es-
tava bem, mesmo encolhido. O criminoso ao lado mexeu a sua 
cabeça, tentando se recuperar. Logo, percebi que as portas foram 
destrancadas e abri o mais rápido para sair. Respirei ofegante por 
causa do pânico e fui para o carro da frente, a da Adrielle, com os 
vidros quebrados e a lateral deformada para dentro. 

— Adrielle! — gritei, muito nervoso. 
Sem sinal. Vi Alkes sair do carro, também ofegante. 
— A situação... — disse ele. — Está grave. Não tenho outra 

escolha. 
Ele ergueu a sua mão direita para o céu, com as palmas aber-

tas e a cabeça voltada para cima. Ficou imóvel por alguns segun-
dos, quando algo de espetacular aconteceu: a alguns metros da 
sua altura, placas transparentes começaram a criar forma; depois, 
as placas ficaram opacas e prateadas. O mesmo efeito aconteceu 
para os lados, aparecendo placas e criando, assim, um formato 
gigantesco. Enquanto a máquina gigante formava pelo ar, o chão 
tornava escuro por causa da sombra. Por fim, a transformação 
terminou e me assustei com um gigante óvni voador. 

— D-d...disco voador! — falei boquiaberto e com olhos ar-
regalados. 

O que me assustara era o tamanho, com aproximadamente 
o comprimento de cinco carros. Olhei para Alkes se estava tudo 
certo, e ele, nem se preocupando, correu até o centro do disco. 
E até correr lá, abriu-se um grande buraco no centro do óvni, após 
isso, Alkes começou a flutuar para cima. Fiquei assustado nova-
mente, pois era tanta surpresa em pouco tempo. Tentei ser cora-
joso e fiz o mesmo como ele: fiquei parado no centro e senti o 
corpo perder todo o peso, como se eu estivesse no fundo da água 
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e flutuar para cima. A leveza foi tanta que subi até o topo. Fiquei 
ansioso no que eu ia aguardar. 

Ao entrar no gigante veículo, deparei-me com as paredes de 
metal e vários símbolos coloridos feitos de néon. O chão e o teto 
se iluminavam com linhas de luzes, que desenhavam retas para-
lelas. Caminhei devagar por um corredor e cheguei a um lugar 
parecido como sala de comandos; pois tinha vários botões, telas 
verdes e uma janela enorme que projetava afora. 

Olhei para os lados e vi Alkes secando o seu suor com uma 
toalha. Depois, ele foi aos controles e, do vidro, apareceu uma 
tela com a vista para baixo dos carros deformados pelo atropela-
mento. 

De repente, surgiu a voz de uma mulher falando uma língua 
que eu desconhecia. Logo, Alkes a respondeu também com a 
mesma língua; parecia uma mistura de mandarim com o espanhol. 
Enfim, alguns sons que eu não conseguia pronunciar. 

— Alkes, o que ela falou? — perguntei, após ver o colega 
mexendo nos comandos. 

— Num estado de emergência, muitos comandos especiais 
são ativados — respondeu ele, sem desviar o olhar nos botões. 
— Assim como o computador me recomendou a desmaterializar 
o metal dos carros para que eu pudesse resgatar os feridos. 

Lembrei-me da vez em que eu estava usando a maleta de 
primeiro-socorros quando eu não sabia ler a língua desconhecida. 
E quando pensei assim, a língua converteu-se ao português auto-
maticamente. 

— Eles ficarão bem? — perguntei, preocupado. 
— Não tenho certeza. Aiai... É tudo culpa minha! Eu poderia 

ter proposto uma ideia melhor além de viajar junto com os crimi-
nosos. Dei a vocês um grande risco! Espere-me aqui e não toque 
em nada, está bem? — pediu-me o garoto, correndo até o corre-
dor de saída. 

Pela tela que projetava os carros, vi uma chuva de faíscas 
vermelhas sobre eles. Após isso, os carros foram se abrindo, com 
o mesmo efeito de um papel se queimando, pois o metal se abria 
para cima e para os lados lentamente. Assim, pude ver as pessoas 
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dentro, sentadas imóveis sobre os assentos. 
Não pude fazer outra coisa senão rezar: 
— Deus, por favor. Ajude-os! Não quero ser egoísta, então 

salve também os bandidos que também são seres humanos. Não 
importa de que nível eles são, porque o Sol bate a luz em todos 
eles. Faça com que o trabalho de cura dê certo, por favor! 

Após uma pequena pausa, levantei-me e quis sair daquela 
sala. Eu não me conformava em ficar parado apenas observando 
a projeção, enquanto eles estavam em perigo. Quis ir até Alkes e 
ajudá-lo. 

— Eduardo, está bem? — perguntou uma voz feminina, 
atrás de mim. 

Arrepiei-me e olhei para trás. Da tela de projeção, apareceu 
o rosto de uma mulher jovem de cabelos brancos, pele morena e 
traços parecidos com os egípcios. Atrás dela pude ver uma sala 
gigantesca com pessoas vestindo jalecos brancos e trabalhando 
em diversas áreas: máquinas, papéis e frascos de fluídos. 

Fiquei de olhos arregalados, pois eu estava presenciando 
uma projeção comunicativa de outro planeta! 

— E-eu... Eu sou Eduardo — respondi tímido. 
Ela riu do meu comportamento, depois, falou: 
— Não se estranhe! Eu vi que estava rezando, falou muito 

bonito! 
— Ah, mas se não fosse por Alkes, não teria pensado assim. 

Eu teria rezado apenas pela Adrielle. 
— Sim, porque você não tem amor apenas para a pessoa que 

você conhece, e sim, para todos os presentes alheios. Isso já é 
uma evolução para um terráqueo comum. 

— Mas será que todos aqui são egoístas? 
— Não, nem todos. Há muitas pessoas interessantes neste 

mundo que valem a pena conhecer, às vezes, te trazem uma res-
posta definitiva! Outras vezes, a dúvida. 

Ela falava igual ao Alkes, com um tom de mesmo sotaque e 
pelas palavras precisavam pensar muito para entender. No en-
tanto, eu já estava acostumado. 

— Hahaha! — riu ela. — Você é bem engraçado! Chamo-me 
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Eriza. 
— Prazer. É do mesmo planeta do Alkes? 
— Não necessariamente. Já nasci lá, acho que faz... dois mil 

anos atrás! Ah... Mas depois precisei nascer em Lesvebur para re-
alizar uma missão. Hoje sou uma lesverburiana. 

— Que nome engraçado! — ri, de orelha em orelha.  
Para qualquer terráqueo, seria cômico e ao mesmo tempo 

louco por conversar pelo vídeo com uma extraterrestre de modo 
tranquilo. No entanto, após passar por tantas situações novas, 
como o caso do óvni, nem me preocupei. Alkes, assim como os 
seus colegas espaciais, eram do bem e tinham uma missão aqui 
na Terra. 

— Verdade, qual a missão de vocês? — aproveitei o mo-
mento para perguntar. 

— A nossa missão é de paz, e tem relação com a situação 
mundial de hoje aqui na Terra. Como sabe, a ética e moral de vo-
cês estão decaindo, os povos se adastram à violência entre a fa-
mília, colegas de trabalho, espécies e assim, criam uma gigan-
tesca “capa negra”. O que pode causar muita destruição alheia. 

— Lei da Causa e Efeito. Ele já me falou muito. 
— Sim, apesar de querermos ajudá-los, temos que respeitar 

a evolução de vocês. Por isso enviamos missionários para tentar 
proteger a Terra. 

Percebi então, que o trabalho de Alkes era formar o projeto 
Antibullying. Pensando assim, lembrei-me que o projeto estava 
ao fim, logo, fiquei com medo que ele partisse breve. 

— Se puder... Anime-o às vezes. Porque ele está bem triste 
— disse a mulher com uma expressão caída. 

Fiquei confuso e perguntei: 
— Como assim, Alkes está triste?! Foi por minha causa? Ah... 

Eu sabia que ele não me perdoou depois daquela briga! 
— Não, não é isso! — riu ela, tentando me consolar. — Na 

verdade... Foi por causa do Lesvebur, um planeta que fica a oi-
tenta mil anos luz. Alkes estava nesta missão, assim como eu... 

Ela se mostrou chocada pela lembrança. 
— O que aconteceu com Lesvebur? 
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— Lesvebur era um planeta semelhante à Terra. Passou-se 
por evoluções semelhantes. Chegou a uma época em que as fa-
mílias brigavam entre si, os colegas não se respeitam, os jovens 
não respeitam os mais velhos, as religiões odeiam outras religi-
ões... e assim gerando brigas. Depois os países desconfiaram do 
outro, se guerrearam entre si só pelo poder e dinheiro. Gastaram 
muito na produção de armas e bombas nucleares, gerando mais 
fome e escassez de comida ao redor do mundo... 

Ela começou a contar a dedo. 
— A economia mundial decaiu, muita matança e violência... 

E por fim, tudo desapareceu como um sopro de vela — a mulher 
expandiu as suas mãos para os lados — Explodiu. Uma nuvem de 
fumaça cobriu o ar e a humanidade perdeu a sua vida. Apenas os 
que tiveram nível elevado de amor superaram esta fase, assim 
como eu sobrevivi. 

Fiquei muito chocado. Pois a Terra em que eu vivia era real-
mente semelhante e poderia ter um destino parecido se não mu-
dasse rápido. 

— Por isso Alkes está triste. Ele participou duro naquela mis-
são de proteger Lesvebur, ganhou muitos amigos... mas era tarde 
demais. O efeito era pesado demais. Pois ninguém quis mudar, o 
apego e o egoísmo eram mais dominantes que o amor, o que con-
trai todas as Leis. Por isso, pela lógica, não teve outro destino. 

Compreendi, então, o porquê de Alkes parecer sério no dia 
em que eu o conheci. E também das vezes que ele ficava solitário, 
pois sabia que a Terra poderia ter um destino comum como a de 
Lesvebur. Logo, ficava sempre se esforçando para nos dar espe-
rança. Fiquei emocionado com a atitude dele e compreendi a res-
ponsabilidade que eu carregava. 

— A Terra não vai ficar assim. Eu quero mudar! — falei. — 
Apesar que agora tudo esteja indo para o lado errado, na minha 
escola foi um grande sucesso! Não quero perder as esperanças; 
agora que eu conheci o efeito, quero mudar a causa! 

A mulher ficou de olhos arregalados ao ouvir as minhas pa-
lavras. Ela ficou muito feliz e disse: 

— Como sempre, identifico de coração os aprendizes de 
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Alkes. 
— Eduardo, pode me ajudar?! — gritou Alkes do outro lado. 
— Vai lá — disse a mulher —, ele precisa da sua ajuda. 
— Certo! — respondi, prestes a correr até ele. 
Portanto, lembrei-me de outra dúvida e voltei até ela, per-

guntando: 
— Ah, e uma última pergunta: por que um disco voador? Po-

deria ser qualquer outro formato... — fiz uma careta, meio enjo-
ado com a história dos discos voadores. 

— Oras, de onde você acha que sai a boca do povo? Os avis-
tamentos de discos voadores pelo mundo são reais na maioria 
dos casos! O formato de disco nos proporciona muito na veloci-
dade e nas curvas, além da facilidade na quebra da velocidade do 
ar. Você já arremessou uma tampa do seu chocolate em pó? Ele 
voa bonito, não é? 

— Entendi, pensei que era mentira o que contavam...  
— Ao passo que vão se evoluindo, caso acontecer, iremos 

nos revelar de pouco a pouco. Então faça o seu melhor, está bem? 
— Certo! Confie em mim — pus mão ao meu peito, tentando 

ser de confiança. 
Assim, afastei-me da sala de comandos e me dirigi à sala mé-

dica, com um sorriso no rosto; feliz por ganhar outra amizade ex-
traterrestre. 

Pelos corredores iluminados, cheguei à uma porta com um 
símbolo de cruz vermelha. A porta de vidro abriu-se automatica-
mente e entrei. A aparência da sala era semelhante à de um hos-
pital comum, portanto com camas circuladas por luzes azuis e 
máquinas pequenas arredondadas. Era tudo muito simples e 
limpo. Em cima das camas, havia os bandidos deitados inconsci-
entes, usando roupas brancas. 

— Parece uma cena filme de ficção — comentei. — Em que 
os alienígenas raptam os humanos e abrem os seus corpos. 

Alkes, que estava de máscara e mexendo nas ferramentas, 
gostou da ideia. 

— É verdade! Haha! Bem, me ajude a acordar a Adrielle? Ela 
está na salinha ao lado, dormindo. 
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Sem esperar, corri até a porta e abri. Encontrei a garota com 
a sua roupa normal e deitada sobre uma cama azul celeste, já 
acordando. Ela estava numa sala pequena e, em uma das paredes, 
havia uma janela enorme, onde mostrava as nuvens se movimen-
tando devagar.  

— Adrielle, você está bem? — perguntei, após chegar ao 
lado dela. 

Ao me notar, ela rapidamente me abraçou. Fiquei com ver-
gonha e senti o meu coração bater. 

— Eduardo, me desculpe! — disse ela, choramingando. — 
Aqueles sujeitos quiseram me tocar, então não tive outra escolha 
senão soprar aquelas luzes flutuantes. Eu fiz uma coisa horrível, 
tudo culpa minha! 

— Não diga isso — falei, soltando-me — Você teve que reagir, 
não teve culpa. 

— Tem certeza? 
— Sim...  
— Você é muito gentil, só me tratou bem. 
— Na verdade — mudei de expressão —, se não fosse por 

Alkes, até você mesma estaria muito machucada. 
— Eu sabia! — ela voltou a choramingar. 
Alkes entrou e nos trouxe copos de água. Enquanto bebía-

mos, perguntei: 
— O que vai acontecer com os bandidos?  
— Vou levá-los à delegacia, como seguem as leis deste país. 

E vocês, vão voltar para casa. Vejam! — disse ele, apontando o 
dedo para a janela. 

Adrielle e eu chegamos perto do vidro e vimos, do alto, um 
grupo de adultos. Entre eles estavam os meus pais, policiais, a 
professora Kátia e a mãe da Adrielle.  

— Minha mãe! — gritou a garota ao meu lado. — Ela parece 
estar muito preocupada. Alkes, eu posso descer para encontrá-la? 

— Sim, vocês precisam descer — respondeu ele. — Porque 
posso até sentir o medo que eles têm agora. 

— Eles não nos veem? — perguntei. 
— A nave está invisível, assim como era na maior parte do 
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tempo em que viajamos. 
— Ah... Eu queria ter visto a nave pelo lado de fora! — res-

mungou Adrielle. 
O extraterrestre nos guiou até a saída, e assim, descemos 

flutuando para baixo, no meio do mato. Enquanto eu descia, senti 
que eu tinha me esquecido de alguma coisa importante. Algo que 
nunca deveria ter deixado. 

— O Jéferson! — gritei. — Não acredito... Ele ainda está no 
carro dirigindo até a base dos bandidos! Precisamos salvá-lo! 

— Filho! — gritou a voz do meu pai. 
Eu vi de longe os meus pais e o resto do pessoal correndo 

até nós. O Alkes nem teve tempo de me responder. 
— Minha querida, graças a Deus que está bem — disse emo-

cionada a mãe da Adrielle, agarrando a filha. 
Meu pai segurou a minha mão e me puxou até o caminho da 

volta. 
— Vamos para casa — disse minha mãe. 
— Alkes! — falei para o colega. Eu esperava alguma solução 

sobre o Jéferson. 
— Tudo bem, eu cuidarei disso — disse ele. E assim, ele cor-

reu até no caminho da floresta, sem que ninguém o note além de 
mim. 

“Tudo bem, eu cuidarei disso”, essa frase ficou na minha 
mente enquanto eu voltava de carro policial para a cidade. Seria 
mesmo que tudo ficará bem? Senti-me absurdamente idiota por 
ter me esquecido do Jéferson. Ele estava no carro da frente da 
Adrielle; por algum momento, desapareceu de vista e seguiu mais 
rápida a estrada que o carro de mim e da Adrielle. Logo, pode ser 
que nem perceberam o atropelamento. 

— Sobre o terremoto em outras cidades, tem alguma notícia, 
policial? — perguntei, de voz alta para o motorista, que vestia o 
seu uniforme policial. 

Não era comum eu conversar com desconhecidos, mas eu 
sabia que ele era o único sujeito apropriado para responder. 

— As redes de transmissões foram bem afetadas. Vocês fica-
rão sem energia por um mês! E sem tevê, vixe... Mas vou te contar, 
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ouvi falar que a usina nuclear foi influenciada pelo tremor. Acho 
que teve vazamento, se não me engano... 

— Vazamento?! — exclamou o meu pai. — Sabe que perigo 
isso vai dar? Isso quer dizer que a qualquer hora estaremos em 
risco de contaminação. 

— Meu Deus, tomara que não aconteça nada! Vamos rezar 
para que tudo fique bem... — disse minha mãe, com as mãos tam-
pando os olhos. 

Lembrei-me das palavras da mulher em que eu conversava 
na nave espacial: “e por fim, tudo desapareceu como um sopro 
de vela. Explodiu. Uma nuvem de fumaça cobriu o ar e a humani-
dade perdeu a sua vida.” Engoli a seco. Foram tantas preocupa-
ções que fiquei realmente nervoso e com pressa em buscar al-
guma solução. 

Após chegar em casa, meus pais me proibiram de sair na-
quele dia. Pois eles viajariam pelas cidades vizinhas, para verem 
se os parentes estavam bem. No quarto, fiquei sentado no chão, 
muito preocupado. 

— Quis tomar coragem de aproveitar os últimos momentos 
fazendo algo significante; algo certo. Por isso te salvei — lembrei-
me da conversa do Jéferson na fogueira da noite anterior. 

As memórias do passado não me incomodavam mais, na-
quele momento eu via o Jéferson como um verdadeiro amigo. Ele 
me salvara e eu precisava retribuir. E para provar a lealdade, eu 
queria agir. Comecei a chorar. Fiquei muito arrependido por não 
ter sido compreensivo desde o começo, eu preocupava apenas a 
mim mesmo e nos outros nada me interessava. Principalmente no 
Jéferson, no qual criei antipatia. No entanto, Jéferson iria morrer 
nas mãos dos criminosos, por ser capturado. E a culpa era exata-
mente minha, por ter sido o responsável em estampá-lo na mídia. 

Bati a minha cabeça com as palmas das mãos, sentindo-me 
um completo idiota. 

— O papel, é claro! — falei. 
Tirei do bolso o pedaço de papel, contendo o endereço: 
“Em direção da Rua Goiabada Amarela para a favela. Escon-

derijo situado no Norte, casa com telha, cinco janelas. Chefe: 
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Capitão Eros de Fonseca.” 
— Isso! Preciso entregar essa informação para Alkes! Ele não 

sabe onde fica a base da gangue! 
Era como da vez em que Alkes, os amigos e eu fomos desco-

brir o ladrão da escola, através do local de esconderijo dele. Sem 
pensar muito, decidi fugir de casa e ir para o condomínio de Alkes. 
Do guarda-roupa, abri uma gaveta com uma pequena caixa; den-
tro dela, tirei várias notas de dez reais. Saí de fininho do aparta-
mento e corri poucas quadras, em direção ao edifício do colega. 

Durante o caminho, havia muitos destroços do terremoto e 
poucas pessoas caminhavam pela rua. O momento pós-desastre 
era realmente tenso. 

Chegando ao prédio, subi as escadas por causa do elevador 
quebrado, bati a porta do senhor Ariel e ele me atendeu: 

— Eduardo, que bela surpresa! Voltaram do acampamento? 
— Olá, senhor Ariel — cumprimentei. — Voltamos sim, o Al-

kes está aqui? 
— Não o vejo depois que vocês foram procurar pela garoti-

nha. Aliás, a encontraram? 
— Sim, ela está bem. 
— Então entre, vamos conversar, já que chegou até aqui. 

Vou preparar um suco para você. 
Fiquei triste por saber que Alkes não estava. Eu precisava 

passar o endereço rapidamente para ele, ou então, era tarde de-
mais. Entrei na sala, onde o chão estava cheio de objetos caídos 
por causa do tremor, o teto rachado, quadros de pintura na pa-
rede e um belo sofá cor de areia. O que me surpreendeu era que 
em cima do sofá havia uma mochila verde, certamente do colega. 

— Então o que Alkes disse sobre a mochila era verdade — 
comentei baixinho para mim mesmo. 

Fiquei novamente nervoso, pois quanto mais o tempo pas-
sava, mais eu me sentia inseguro sobre Jéferson. Decidi tomar co-
ragem, corri até o sofá e carreguei a mochila nas costas. 

— Senhor Ariel, vou pegar emprestado a mochila. É urgente! 
Muito obrigado! — gritei com que ele ouvisse e saí correndo. 

Não sei se era sorte, mas encontrei um táxi após chegar à 
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rua. Pedi ao taxista para que me levasse ao endereço descrito no 
papel do Jéferson e ele me levou. Enquanto isso, toquei na tela 
lateral da mochila, o que saiu alguns símbolos estranhos. 

— Por favor... Este é um trabalho muito difícil. Preciso que 
me ajude a resgatar o meu amigo, pois ele está em perigo — falei 
para a mochila. 

Como esperado, a tela piscou um pouco e apareceu a frase 
em português em grafia azul: “Uso de emergência ativada”. Fi-
quei feliz por ter dado certo. 

— Se está conversando com o seu animal de estimação, não 
precisa escondê-lo assim, garoto — brincou o motorista, após 
perceber a minha atitude. 

Cheguei a uma região de casas pequenas, muitas feitas de 
madeira e as ruas eram pequenas. O notável era o morro que su-
bia para o alto, e pela indicação do papel, o norte seria o local 
mais elevado. 

Paguei o taxista com o dinheiro que meus pais me davam e 
saí do carro. Olhei para o céu, e depois, para o relógio de pulso: 
eram duas horas da tarde. Fazia um pouco frio, com um vento 
que doía no rosto. Havia um caminho muito perigoso pela frente, 
e eu tinha que confiar totalmente na sorte, ou pelo destino. 
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Capítulo 15 – Espionagem, ação e resgate 

“Eu sei muito bem o que estou fazendo, não sou mais aquele 
covarde de antes”, pensei comigo mesmo enquanto subia o 
morro. Era engraçado por não encontrar nenhum morador por 
perto, talvez eles refugiaram para um local mais seguro. Afinal, se 
chover, a água entraria pelas fendas provocadas pelo tremor e 
tornaria a terra mais solta, causando muitos deslizamentos. 

— Por fim, a Geografia serviu para este momento — falei 
comigo mesmo, tentando me consolar, ao mesmo tempo, do 
meu medo. 

Chegou num momento onde subi pelas pedras espedaçadas, 
pois não havia nenhum outro jeito de subir. Eu estava num local 
apertado de casas e um pequeno muro de meio metro de altura. 
Depois, passei por uma fenda escura entre duas casas. Para mi-
nha sorte, levei consigo a bússola no bolso, na qual carreguei du-
rante o acampamento. 

— Os terremotos são causados pela acomodação de rochas 
do subsolo — falei, ditando uma matéria de Geografia para dis-
trair. — É produzida uma vibração que pode se alastrar-se em mi-
lhões de quilômetros, sendo refletido na superfície ou no fundo 
do mar. 

Subi outro muro, e caí num poço de água. Nem me importei 
e segui em frente. 

— O local onde se origina essas vibrações são chamados de 
hipocentro. E a região onde se reflete na superfície ou no fundo 
do mar se chama epicentro. 

Lembrei-me do momento em que a Adrielle, Gabriel, Natália 
e o pessoal me tratavam bem. Certamente, não havia nada mais 
feliz que ser tratado com carinho. E o que eu fiz por eles era de-
vidamente pouco. 

Escorreguei no chão. Levantei-me com força e continuei a 
caminhada. O meu tênis e a roupa estavam sujos de barro, eu 
sabia que lutar nunca era fácil, e que era preciso ser persistente 
e nunca desistir. 

— Quando um epicentro se forma no fundo do mar, forma-
se o maremoto ou chamado de tsunami. Outro movimento da 
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crosta terrestre é o vulcanismo. Por estar sempre em movimento, 
a crosta terrestre acaba tendo brechas entre as rochas; assim, pe-
netram os materiais quentes que formam o manto, chamados de 
magma. 

De longe, eu vi uma casa de telha no alto do morro. Identifi-
quei imediatamente que era o esconderijo. Porém, em cima das 
telhas, havia dois homens vigiando o local. Eu estava chegando 
perto e andei pelos lados onde os telhados tampavam a visão de-
les a mim. 

— Intemperismo físico é o conjunto de forças externas que 
provocam sobre a rocha, desgastando-a; seja pela dilatação ad-
vinda do aquecimento do sol, água das chuvas e vento. Também 
chamados de erosão. 

Sem outra opção, subi em cima de uma casa e pensei em 
passar até a outra. Naquela visão, os guardas não poderiam me 
ver, mesmo eu estando num local menos elevados por eles. Pois 
eu chegara longe, ao lado do esconderijo, logo, era um local que 
menos eles vigiavam, segundo as minhas observações. 

— E o intemperismo químico é o conjunto de reações quí-
micas, do arranjo dos átomos e das moléculas, o que leva à de-
composição das rochas e desgastes nelas. Tais como elementos 
de carbono, cloro ou enxofre.  

Chegou ao momento de atravessar o outro lado, porém, 
para a minha surpresa, tinha uma fenda profunda sobre um te-
lhado ao outro. Não havia condições nenhuma de passar. 

De repente, senti que a mochila que eu carregava nas costas 
pesou um pouco. Abri o zíper, e dentro dela, uma placa de vidro 
no tamanho de um caderno grande apareceu; por cima havia 
uma pequena alavanca. 

A tela da mochila projetou um texto em português que dizia 
assim: 

“Para utilizar o transporte antigravitacional, posicione o lo-
cal de deslocamento e mova a alavanca. Em seguida, caminhe fir-
memente sobre as placas sem afastar os pés muito distantes de-
las”. 

Por mais que eu tenha dúvidas, fiz exatamente o que estava 
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descrito. Posicionei a placa no beiral do telhado e movi a alavanca. 
Saiu um som parecido como atirar uma flecha; duas cordas da 
placa voaram até o outro lado, fixando sobre o beiral dela. Depois, 
entre as duas cordas, surgiram dezenas de placas azuis transpa-
rentes do mesmo tamanho. Mostrando, assim, uma pequena 
ponte feita de placas flutuantes. 

— Só pode estar brincando — resmunguei comigo mesmo. 
Levantei-me e pisei sobre a primeira placa. O engraçado era 

que eu me senti leve, como se nada me puxasse para baixo; por-
tanto, ao contrário do momento em que eu subia para o óvni, eu 
não flutuava. 

Após sentir a firmeza, dei o próximo passado para o segundo. 
Enquanto eu andava, as placas transparentes emitiam um som 
parecido com um sopro de uma flauta e mostravam-se efeitos de 
ondas como pisar na água. Era bonito de se ver, fiquei até distra-
ído. Logo, voltei a si e levei à sério a travessia. 

Após atravessar, fiquei confuso se eu deveria deixar a má-
quina ali, ligada. Portanto, não tinha como voltar e guardar a má-
quina, senão, não havia como atravessar novamente. 

Segui o caminho e aproximei-me da casa de telha. “Cinco ja-
nelas”, contei, como descrevia no papel. 

— O chefe demora — disse uma voz lá de cima, certamente 
dos guardas. — Podíamos matar o Mosquito primeiro, mas o 
chefe não permite. 

O Mosquito, pelo que eu entendi, se referia ao Jéferson. 
— Oras, tu ficou pirado? — disse outra voz. — O costume 

daqui é de os membros caírem nas mãos do chefe! 
— Mas o Mosquito nem é mais um membro nosso. Ele nos 

traiu quando criança. 
— E ele não falou para a polícia, não é? Os “de baixo” tortu-

raram ele, para saber se ele revelou alguma coisa para a polícia e 
ele negou. Porque se tivesse revelado, estaríamos fritos agora. 

— Tem razão, Bodoy. Eu mesmo dei alguns chutes naquele 
Mosquito. Haha! 

Ao ouvir essas palavras, fiquei com raiva. Pois eles machuca-
ram bastante o meu amigo. Portanto, resolvi apagar o ódio e me 
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importar apenas com a missão de resgatá-lo. 
A única porta estava fechada, e eu não sabia mais o que fa-

zer. Tirei a mochila das costas e a abri, esperando alguma coisa 
que servisse. Logo, eu encontrei três caixas retangulares, com 
comprimento de um lápis. Girei uma peça lateral e saíram varetas 
com pontas coloridas. 

“Mísseis aéreos de fogos de artifício, com efeitos sonoros. 
Comando de três em um. Duração: 20 minutos. Totalmente ino-
fensivos”, explicou a tela da mochila. 

Rolei uma ótima ideia. Pensei em atrair os criminosos para 
fora, contemplando a cena de fogos. Assim, eu poderia entrar de 
fininho para dentro, sem que ninguém me perceba. Instalei as 
caixas em três regiões diferentes, o que deu bastante trabalho. 
Por sorte, precisava apenas ativar um, que os outros dois ativa-
vam juntos. 

E assim eu fiz, da caixa mais perto do esconderijo, apertei o 
botão de ativar e as varetas saíram para o alto, emitindo um som 
de míssil. Ao chegarem na altura máxima, explodiram. Um show 
de faíscas dominou o céu do dia, com formatos espirais. O ruído 
era parecido dos fogos comuns. Logo, outro míssil voou para o 
céu e explodiu. 

A porta do esconderijo abriu e um grupo de pessoas, com 
armas nas mãos, saíram para contemplar o céu. Neste exato mo-
mento, corri para dentro, por sorte eu era pequeno o bastante 
para não ser notado. Ufa! 

Dentro da casa, havia corredores mal iluminados. O chão era 
sujo, com latas de cerveja e cigarros. “Onde você está, Jéferson?”, 
pensei muito nervoso. Procurei pelas salas e nada do garoto. De 
repente, lembrei da vez em que eu ficava sozinho com Alkes na 
escola, e que ele carregava nas mãos um mapa holográfico. 

Ao pensar nisso, senti que a tela da mochila piscou alguma 
luz; pois o local era suficientemente escuro para perceber. Abri a 
mochila rapidamente e encontrei o mesmo celular que Alkes 
usava. Logo, abri a tampa e projetou-se no ar um mapa da casa 
vista por cima. 

A representação era semelhante das plantas arquitetônicas, 
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o que me surpreendeu bastante. Encontrei um ponto brilhante 
vermelho, o que representava a minha posição. Toquei sobre o 
mapa, puxando para os lados, e a representação moveu para ou-
tros lugares, mas que não captava espaços muito longe. 

— Aqui. Este deve ser ele, tomara — resmunguei baixinho, 
observando outro ponto em vermelho dentro de uma sala pe-
quena. 

Com o celular nas mãos e o mapa pelo ar, corri até aquela 
direção. Abri a porta e encontrei o Jéferson todo sujo e machu-
cado, com o rosto inchado. Fiquei feliz por encontrá-lo e fechei o 
celular. 

— Por que ainda me salva? — perguntou ele, com dificul-
dade. — Estou sendo castigado pelo inferno. Você mesmo ficaria 
assim como eu, se eu não tivesse preso naquele dia. 

— Aiai, nem vem com essa conversa! — reclamei. — Agora 
também não sei se a culpa é sua ou minha. Eu já cheguei até aqui 
e não ligo para este tipo de coisa, você também é um ser humano. 
Acha que eu deixaria de salvar alguém que eu me importo?! Va-
mos voltar para casa. 

Ele arregalou os olhos, sem acreditar no que eu falei. Depois, 
ficou de cabeça baixa. 

— O-obrigado... Você é meu melhor amigo... que eu tive até 
agora. 

— Uma vida por outra vida — respondi, cumprimentando-o 
com as mãos, lembrando da vez que ele me salvou. 

Ele sorriu e depois, sentiu-se incomodado com as dores do 
corpo.  

— Vamos para um local seguro, depois eu te curo com al-
guns remédios — falei, tentando deixá-lo de pé. 

Ele concordou com a cabeça e saímos devagar da sala. 
— Ali tem uma janela, podemos sair por ela sem que nin-

guém nos perceba — recomendou ele. —Aliás, o que está acon-
tecendo lá fora? 

— Não é nada, só distração. Vamos rápido. 
Ao caminharmos até a janela, o que teve o tamanho sufici-

ente para sair, Jéferson se dirigiu até uma porta e a abriu. 
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— O que está fazendo? — resmunguei. 
— Espere, é rapidinho — respondeu ele. 
Entrei junto com Jéferson na sala escura e vi algo que jamais 

esperei ter num lugar daqueles: uma pilha de armas de fogo, en-
feitando toda a parede e as mesas retangulares. Em cima das me-
sas, munições de diversos tamanhos. Além de pistolas, revólveres 
e espingardas, havia também metralhadoras! 

— Que assustador — comentei baixinho, com um arrepio na 
barriga. 

— É aqui que guarda todas as armas para assaltos — expli-
cou ele. — Você não faz ideia de quantas vidas se partiram por 
meio dessas ferramentas. 

Ele andou até o fundo, mexeu em um equipamento com ca-
bos vermelhos e um relógio. Ele girou algum botão e o relógio 
começou a fazer um som de “tic, tac”. 

— Temos que nos afastar para muito longe — disse Jéferson. 
Adivinhei que ele acabara de ativar uma bomba-relógio, tal-

vez para destruir as armas. Fiquei preocupado se machucasse as 
pessoas, falei isso a ele. 

— Não vai machucar ninguém, só esta casa, junto com as 
armas. 

Saímos pela janela e percebi que o som dos fogos acabou de 
cessar. Escondemo-nos numa casa vazia e curei as feridas dele 
com a maleta médica. 

— Como isso é possível? — perguntou surpreso o Jéferson, 
após ver a sua ferida se regenerando rapidamente. 

— Mais tarde te explico, não agora — respondi, muito pre-
ocupado. 

Depois, chegamos à ponte flutuante, ainda em estado nor-
mal. Dei os meus passos em cima das placas para que ele acredi-
tasse que era possível atravessar. Assim, Jéferson se sentiu se-
guro e atravessamos a ponte. 

— Hei! Fiquem parados! 
Olhamos para trás, era um homem com um revólver nos pu-

nhos, seguidos de três sujeitos. 
— Corra! — gritei para Jéferson. 
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Enquanto nos apressamos, olhamos para baixo para não pi-
sar errado. E após chegarmos ao outro lado, cliquei no botão de 
desligar a ponte e as placas desapareceram no ar. 

Os criminosos olharam para o efeito, curiosos. Depois, vol-
taram para seguir outro caminho. Continuamos a nossa fuga, e 
desta vez, Jéferson correu na mesma velocidade que eu. Fiquei 
confuso. 

— Corra mais rápido, o que está fazendo?! — perguntei, en-
quanto eu corria mais rápido que pude. 

Assim que ouviu, ele correu mais rápido, partindo para mi-
nha frente. Começamos a descer o morro, por isso facilitou a ra-
pidez. Por trás, ouvimos os passos nos seguindo e os gritos, se-
guidos por tiros. 

Meu coração disparou tão rápido que foi impossível medir a 
frequência; o medo me alcançou até os pelos. Dobramos esqui-
nas e corremos para uma direção incerta. Observei que o Jéfer-
son conhecia bem o caminho então o segui, portanto, muito ofe-
gante. Eu estava cansado e o corpo todo suado. 

Para o nosso azar, chegamos a uma fenda sem saída, o ca-
minho foi impedido por um muro alto. 

— Construíram um muro aqui, eu não sabia! — reclamou 
Jéferson com as mãos sobre a cabeça. 

Sem pensar muito, tirei a mochila das costas, abri o zíper e 
peguei umas bolinhas de metal, os mesmos que Alkes usou no 
momento do tremor. Joguei uma porção de bolinhas contra o 
muro, causando um impacto e uma explosão de luz azul. 

— Céus, que louco! — gritou Jéferson, tremendo de susto. 
O muro quebrou e mostrou o caminho para fora. Ouvimos 

as vozes por trás e começamos a avançar. Após sair, a luz do sol 
bateu sobre o meu rosto e senti o vento congelante. 

Corremos em céu aberto, e uma multidão nos percebeu, co-
meçando a nos seguir, à tiros. A sorte era que não fui acertado e 
nem o amigo. 

De repente, ouvimos uma explosão gigantesca. Paramos e 
olhamos para trás, no ponto mais alto do morro, um chama no 
tamanho de uma casa se adastrava para cima e destroços 
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saltando para o céu. Segundos depois, a chama diminuiu e os des-
troços atingiram os telhados de casas e caminhos menos eleva-
dos. A força era surpreendente. 

— T-tudo bem... — resmungou Jéferson. — A essa altura, 
conseguimos atrair toda a quadrilha para nós, então... Ninguém 
se machucou. 

Sem pensar mais, puxei o braço de Jéferson para trás e con-
tinuamos a fuga. Os homens de trás gritaram de ódio e nos segui-
ram com mais rapidez. 

Dobramos mais esquinas e descemos as escadas aos pulos. 
Comecei a sentir tontura, pois o meu corpo estava prestes a en-
fraquecer. Chegamos a um piso de areia, onde o chão não se in-
clinava, era tudo reto. Comecei a parar para respirar melhor, 
apoiando as mãos sobre os joelhos e de cabeça baixa, pingando 
de suor. 

Não tínhamos mais esperanças. Por mais que corrêssemos, 
os criminosos iam nos pegar. Logo, já não havia mais como fugir. 

— Não consigo mais — resmunguei — correr.... 
Olhei para frente, com um olho fechado. Havia uma ponte 

quase quebrada adiante. Talvez seja por causa do tremor que fi-
cara daquele jeito, o chão não era fundo, mais ou menos dois me-
tros. 

— Não desista — disse Jéferson, com uma expressão de dor.  
Os inúmeros passos nos aproximaram cada vez mais, além 

dos gritos. 
— Continue firme, você não veio aqui para morrer. Não vou 

deixar. 
Ele tinha razão, eu não fui àquele lugar para morrer, e sim, 

para resgatar o amigo. Se eu morresse, seria a mesma que falir 
na missão, pois não poderia como garantir a segurança dele. 

Respirei fundo e lutei contra o meu próprio corpo. Avancei 
para frente, tomando impulso e corri o mais rápido até a ponte. 
Chegando até a metade, tropecei e caí, não aguentei mais. Deixei 
o meu corpo deitar-se no chão, de peito. Com o rosto colado na 
areia. 

— E-du-ar-do — ecoou a voz do Jéferson.  
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“Preciso lutar, ainda tenho muito o que fazer nesta vida. 
Ainda preciso retribuir o Alkes, a Adrielle, Gabriel, Natália, Hugo, 
Leo, Anastácia, meus pais... O que eu fiz é muito pouco, inclusive 
para este mundo sofrido. Quero amar este planeta e protegê-lo, 
não quero que tenha o mesmo destino da Lesvebur. Quero acor-
dar as pessoas que continuam se iludindo aos apegos e fazer com 
que desapareça o egoísmo, a guerra, preconceito... Apenas... Me 
deixe viver mais um pouco”. 

Senti os meus dedos moverem, e com as palmas no chão, 
ergui com força o corpo para cima. Enquanto isso, um objeto tra-
pezoidal pendurado por uma corrente saiu da minha gola da ca-
miseta e balançou pelo ar abaixo do meu rosto. Era o colar que 
Alkes me dera! E ainda pendurado no meu pescoço!  

“Use isto para nos comunicar, é só apertar o botão verde do 
meio. Quando o aperta, rastreará a sua posição até mim”, lembrei 
quando Alkes me disse ao me dar o colar. Assim, apertei o botão 
verde do centro e fechei os olhos. 

— CROCK! 
Era o som de concreto. Esforcei-me para espiar o que era: 

um concreto quebrado na frente dos criminosos preparados a me 
atacar. 

Depois, senti debaixo da ponte, outro concreto se mexendo 
sozinho. Ele se estendeu no ar e foi arremessado para a mesma 
direção do primeiro. Outra quebra. Fiquei confuso, inclusive a 
multidão, paralisada. 

De repente, lembrei-me da vez em que Jéferson me agrediu 
e os tijolos caíam do céu. Olhei para o céu do momento e percebi 
algo semelhante na qual eu percebera daquele dia: alguma coisa 
que existia, mas não conseguia ver. Uma sensação estranha, no 
entanto, percebi um reflexo brilhante. Entendi que era o óvni in-
visível, acima de mim. 

Talvez pela tranquilidade, recuperei as minhas forças e fi-
quei de pé. Peguei uma pedra do chão e joguei para a direção de 
um homem, que se desviou e a pedra caiu no chão. 

— AAAAHH! — gritou o homem, correndo até mim, se-
guindo de outros dois sujeitos, com um tom de ameaça. 
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Eu estava parado e totalmente confiante. Quando me apro-
ximaram a dois metros, o chão se escureceu. No céu, apareceu-
se a nave espacial em forma de disco, flutuando a poucos metros 
acima de mim. A sua aparição assustou a todos, inclusive Jéferson, 
deixando-os boquiabertos.  

Alguns começaram a correr de medo, outros tentaram ser 
corajosos e resistiram ficar. 

— Piu! — ouvi o som de tiro sobre o metal. Percebi que era 
de um homem de óculos escuros com uma espingarda nas mãos, 
mirando para o disco voador. 

Depois, a nave projetou dos seus beirais, uma série de luzes 
vermelhas como holofotes; girando para qualquer lado e emi-
tindo sons de zumbido. Como também, um vento saía do centro, 
levando a poeira para os lados e fazendo o meu cabelo balançar. 
Desta vez, todos se assustaram, mostrando as suas expressões de 
horror e rapidamente se afastaram do local ao som de gritos. Al-
guns se tropeçavam uns aos outros enquanto corriam apavora-
dos, outros, largavam as suas armas e correram para cima. 

Após desaparecerem, Alkes saltou do seu óvni através da sa-
ída do meio, levantou as mãos para o alto e a nave se tornou in-
visível rapidamente. 

Fiquei feliz ao vê-lo, não pude conter a emoção. 
— Bonito fazer as coisas sem permissão, não é? — disse ele 

a mim, com um tom de ironia.  
— O-o que... — gemeu Jéferson atrás de Alkes, o garoto es-

tava sentado, recuperando-se do seu pânico. 
— Aiai, era para sermos mais amigos. Agora, com este susto, 

dificultei a nossa amizade — brincou o colega. 
Em seguida, um som de helicóptero nos fez ficar atentos. 

Olhei para cima e um helicóptero passou pelo céu bem perto de 
nós, em direção aos criminosos que acabaram de fugir. Eu vi o 
símbolo da Polícia Militar, com uns homens vestidos de preto e 
armados com fuzis. 

— O que é você? — perguntou Jéferson, ainda sentado. 
Alkes olhou para ele, depois para mim, com um sorriso. Em 

seguida, respondeu a ele: 
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— Pelo jeito não tenho mais o que me esconder. Eu sou na 
verdade um extraterrestre. 

Jéferson, boquiaberto, girou os olhos para os lados, ten-
tando entender; nem me segurei e ri da sua reação. 

— Vocês são muito engraçados — disse uma voz grossa do 
outro lado da ponte. 

Olhei para ver o que era e encontrei um homem que apa-
rentava quarenta anos; jaqueta de couro, cabelos crespos e cur-
tos, óculos alaranjados e um revólver nas mãos, apontado para 
nós. Fiquei em estado de alerta. 

Jéferson também se virou e tomou um susto, dizendo fria-
mente: 

— Capitão Eros de Fonseca. 
Eu não podia acreditar, era o nome do chefe da quadrilha! 

Olhei novamente para o homem, que sorria. 
— Mosquito... — disse ele, movendo a cabeça para os lados. 

— Veja só como cresceu. Você não sabe do quanto ódio eu senti 
quando eu te vi pela televisão. 

Jéferson se levantou, e percebi as suas mãos tremerem. 
— Você colocou a bomba na minha escola, como se atreve 

a fazer isso?! — gritou ele. 
— Oh... Sentiu pena? — o homem curvou as sobrancelhas. 

— Eles são animais, nada mais que isso. Uma bala acertada e de-
saparecem para sempre. Haha! 

— Fique quieto! Você é um homem egoísta! Só para prote-
ger o seu nome, mata os colegas que não tiveram infância alguma. 
Você é cruel! Colocou-os nos crimes, vivendo uma vida injusta e 
manchadas de sangue! 

— E o que você entende por vida?! — gritou o homem, com 
raiva. Em seguida, atirou no chão, fazendo-me pular de susto. — 
As pessoas acordam, trabalham, bebem, dormem e depois, no 
outro dia, a meeeesma coisa. Aí vem a pobreza de inferno! Os 
negócios das drogas financiam mais de... milhões de reais, melhor 
que ficar servindo para pessoas que não merecem. 

Ele abriu as mãos, como um louco. Fiquei perplexo pela 
tanta crueldade em um único ser humano. 
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— É só ver este lugar, esta favela... Quem é que se importa 
com essa gente? Quando eu acumular meus dez milhões, viajarei 
para outros países e curtirei a minha vida. Enquanto tudo isso 
continuará o mesmo. Hahahaha! 

Alkes abanou a sua cabeça se lamentando 
— O senhor é que não entende nada de vida — disse Alkes, 

confiante. — Abusar dos outros para si mesmo é pura maldade. 
Os seus desejos por dinheiro e prazer desaparecerão tão rápidos 
quanto uma tocha ao vento! 

— O que?! — gritou ele, apontando a arma para Alkes. 
— O senhor mesmo pode ver — o colega apontou para trás, 

a um lugar onde havia fumaça cinza, em um grande volume. — 
Aquela é a sua base secreta: contendo armas, drogas e dinheiro 
escondido. Agora está em chamas, por ser explodido a pouco 
tempo. Um homem que comete crimes nunca haverá sucesso na 
vida, pois já está condenado pela Lei... 

— ... da Causa e Efeito — completei a frase. 
O rosto do bandido ficou vermelho, os olhos ficaram aperta-

dos, a boca tremia; enfim, todo o músculo do rosto estava con-
traído de tanta raiva que ele tinha. 

— AAAAAAAHHH!!! — gritou ele. 
Ele apertou o gatilho do revólver e ouvi o som de tiro. Neste 

exato momento, Alkes rapidamente levantou um objeto para 
frente, usando as duas mãos e o tiro foi evitado por um bloqueio. 
Como eu fechei os olhos, não percebi muito bem o que era. Só 
sei que o homem atirou várias vezes aos gritos e nenhuma bala 
nos atravessou. Depois de perceber o silêncio, abri os olhos e vi 
que Alkes segurava uma lupa, com a mão esquerda segurando a 
base e a mão direita atrás da lente. 

O chefe atirou mais uma vez e foi impedido por uma barreira 
que emitia uma onda no ar, distorcendo a imagem. Era como jo-
gar uma pedra num lago, criando o efeito de ondas por um único 
local. 

— Ah... — gemeu o chefe, após perceber que os tiros não 
funcionavam. Ele ficou assustado e começou a correr para trás, 
fugindo de nós. 
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Senti que alguém estava abrindo a mochila das minhas cos-
tas: era Alkes tirando alguma coisa. Ele deixou o zíper aberto e 
seguiu o homem com um instrumento na mão, parecido com um 
chicote. E como era rápido! O homem entrou numa entrada en-
tre duas casas de três andares e Alkes o seguiu atrás. Com isso, 
eu os segui também. 

Os músculos das minhas pernas começaram a doer en-
quanto eu corria. Jéferson ficou parado, apenas observando. Al-
kes começou a girar o seu chicote no ar, emitindo uma luz azul na 
ponta da corda preta. 

Entrei na entrada entre as casas e a parede tampou o sol, 
mostrando, assim, a sombra. Meu coração começou a acelerar e 
vi Alkes arremessar o chicote em direção ao homem em movi-
mento. A corda enrolou-se em suas pernas e abriram mais outras 
cordas finas, sobre elas, enrolando lhe todo o corpo. Logo, ele 
tropeçou e caiu deitado, amarrado sobre o meio da rua. 

— BIIIIIP! — era o som de uma buzina de caminhão. 
Estava prestes a atropelar o chefe, quando Alkes ergueu a 

sua mão e o corpo foi puxado por uma força invisível para frente, 
batendo contra uma parede e caiu com o rosto virado para baixo. 

— C-como fez isso? — perguntei, ofegante. Senti arrepio no 
meu corpo, após pensar que o homem poderia ter quase sido 
atropelado. — Seria trágico... 

— ...Se eu o deixasse na rua? — perguntou o colega, tam-
bém se arrepiando. — Quando eu ergo a mão para cima, eu faço 
o controle mental sobre a nave espacial. E pela nave, consigo le-
vitar corpos físicos através de energias gravitacionais ou ondas de 
impulsos. 

Comecei a rir e ele também. Agora tudo ficara bem. 
— Por aqui! — gritou uma voz conhecida. 
Apareceram policiais de máscaras, com as suas armas, do-

minando a rua. O policial Borivaldo, que estava sem máscara, nos 
percebeu e foi ao nosso encontro. 

— Vocês estão bem? — perguntou ele. 
— Sim, esse ali é o chefe da quadrilha — disse Alkes, apon-

tando para o homem deitado e todo amarrado. 
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Jéferson chegou até nós, de trás. E após ver o policial Bori-
valdo, pareceu-se satisfeito. 

— Fiquem aqui enquanto vem o resto da polícia, estou indo 
procurar os criminosos. Depois do terremoto, evacuamos todos 
os moradores desse bairro. Assim ficará mais fácil procurá-los. 

O policial ia se retirar, quando Jéferson o chamou: 
— Borivaldo! 
O homem olhou para trás. 
— Obrigado por tudo — agradeceu Jéferson. 
Como resposta, o policial mostrou um sorriso e partiu para 

a sua missão de caça. Depois de algum tempo, mais carros de po-
liciais se aproximaram do local. 

— Então, agora está tudo resolvido? — perguntei ao Jéfer-
son, e depois, olhei para Alkes. 

Jéferson estampou um sorriso, respondendo que sim. 
— Sim, Eduardo. A grande gangue desse estado já não existe 

mais. Não haverá os ataques de bombas ou assaltos de banco por 
um bom tempo. 

— Nunca? 
— Bem... Com a ética e moral decaindo assim... É possível 

que volte a se formar outras gangues, já que o ser humano é 
cheio de cobiça. 

— Poxa, agora me desanimou. 
Observei a expressão abatida do Jéferson. 
— O que foi? — perguntei. 
Ele coçou o seu cabelo e respondeu: 
— Não é nada. É que... eu queria que os meus colegas da-

quela base pudessem ter fugido junto comigo, ido para a escola 
e passado uma vida normal. Apenas isso. 

Dei umas tapinhas nas costas, confortando-o: 
— Você só fez o que pôde. Agora nós temos colegas de es-

cola, que também são importantes. Acho que nós devemos usar 
a força para o lado deles. 

— Verdade, sempre há uma forma de acomodar. — argu-
mentou Alkes. — Recomece a vida lutando por isso, O.K.? 

Jéferson balançou a cabeça. 
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Depois de algumas horas, por esperar os policiais termina-
rem o trabalho, fiquei sentado em cima de um telhado, de costas 
para o sol quase se pondo. Já eram cinco e meia da tarde e o céu 
estava amarelo. A minha felicidade se expandia cada vez que eu 
me lembrava de certos momentos: Jéferson livre, a escola longe 
de Bullying e a minha personalidade totalmente reformulada; 
graças aos acontecimentos que passei, fui controlando mais a 
mim mesmo. 

— Contemplando o cenário? — perguntou Alkes, atrás de 
mim. Virei-me e vi que ele estava de pé, andando sobre as telhas 
e me aproximando. 

— Alkes, eu tinha me esquecido: e o vazamento da usina nu-
clear? — perguntei, lembrando-se do perigo. 

— Não se preocupe, meus amigos já cuidaram disso.  
— Hum, vocês sempre nos ajudam desse jeito? 
— Na maioria das vezes, só quando há calamidade que é 

permitido ajuda. Quando se tem um grande número de pessoas 
“boas”. 

— Entendi... Então nesta cidade há muitas pessoas más. Por 
isso teve o terremoto. 

— Nem é assim, Eduardo. Como eu falei, as vibrações ruins 
dos pensamentos humanos é que geraram essa atração. Lembra 
da experiência da água? 

— Ah, eu sei. Entendi tudo isso... Lei da Causa e Efeito — 
falei, chateado. 

Alkes riu um pouco da minha atitude e perguntou: 
— Você tem alguma dúvida que não quer tirar. Pode pedir 

qualquer coisa. 
Olhei para ele e falei: 
— É que... Eu percebi que eu não posso fazer muita coisa. 

No fim eu sempre precisei de ajuda, não sou nada quando estou 
sozinho. 

— Haha! Você é que se engana! 
— É verdade! Eu realmente quero ajudar as pessoas neces-

sitadas, mas não tenho poder para fazê-lo. Sinto-me inútil. 
Ele continuou o seu mesmo sorriso simpático e levantou-se, 



235 
 

dizendo: 
— Venha, acho que já chegou a hora certa para te mostrar 

algumas coisas. 
Ele subiu para o alto do telhado, tentando atravessar para o 

outro lado. Eu me levantei e fui fazer o mesmo, quando me de-
parei com uma grande surpresa... 

— UAU! — gritei, após olhar para um avião de pequeno 
porte com hélice frontal e asas; era branco com retas douradas e 
traseira vermelha. O avião estava parado sobre um campinho de 
futebol, e mais adiante, uma rede que protegia da elevação de 
terra.  

A paisagem de fundo estampava as casas, e mais fundo 
ainda, os prédios da cidade. Tudo quase do mesmo tom, por 
causa do sol dourado. 

— Vamos subir nisso aí?! — apontei para o avião, todo feliz. 
— Uma forma de recompensa por ter salvado uma pessoa. 

Haha! — disse Alkes. — Vamos dar uma volta pelo mundo. Quero 
te mostrar alguns lugares... 

— ... interessantes — completei. 
Rimos um pouco, desci logo do telhado através de uma 

rampa e corri até o avião para contemplar a sua beleza. Os meus 
olhos brilharam. O vidro se abriu e eu subi com cautela pela sua 
asa, entrei nela e senti o conforto da cadeira de trás. Enquanto 
isso, Alkes sentou-se na frente. Mexeu em alguns controles e o 
vidro nos cobriu, a hélice frontal girou e senti o avião mover para 
frente.  

A minha adrenalina me dominou, eu não conseguia imaginar 
nada mais surpreendente quanto aquele momento. 
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Capítulo 16 – Uma volta ao mundo 

Após avançar mais alguns metros para frente, senti a subida 
pelo ar. Olhei pelo vidro a paisagem da cidade transladando para 
trás, logo, a imagem começou a diminuir, até se tornar numa mi-
núscula mancha no meio do campo verde. Naquele momento, es-
távamos entre as nuvens, voando em direção ao Sol. 

— Segure-se bem — gritou Alkes mexendo os controles do 
avião —, nós iremos voar numa alta velocidade. 

— Eu acho que um avião normal não faz isso! — respondi de 
volta, preocupado. 

— E quem disse que este avião é normal? — brincou ele. 
Após apertar algum botão, nós fomos inevitavelmente “su-

gados” por alguma correnteza. O efeito durou menos de um mi-
nuto e nós paramos sobre um céu azul, com o sol no topo e o mar 
aberto embaixo de nós. 

— Uau... Incrível — comentei, de olhos arregalados e úmi-
dos de tanta emoção — É muito bonito. 

— Haha! A sua reação é a mesma da Adrielle quando ela 
conseguiu ver pela primeira vez. 

Dei-me conta de mim mesmo, perguntando: 
— É mesmo? 
O mar refletia o azul celeste e eu podia observar as ondas, 

pois estávamos próximos da água.   
— Sim, é porque você está acostumado ao mundo no qual 

pensa como é; não consegue imaginar algo fora disso. Não só 
você, muitos pensam que a escuridão onde vive é a própria reali-
dade, logo, não buscam a verdadeira iluminação. É a mesma coisa 
que viver num fundo do poço e desejar nunca sair de lá. 

— Tem razão. Eu vivo muito apegado, sem entender o outro 
lado. O planeta onde eu vivo é realmente muito bonito, Alkes. 

— Eu também acho. Então você sente mais vontade de pre-
servá-lo, não é verdade? Quando um homem encontra uma joia, 
o valoriza pela sua riqueza que encontra nela. Porém, agora que 
compreendemos o valor da natureza, sentimos a mesma vontade 
de preservá-la. 

O horizonte parecia infinito. Olhei para o redor, onde notei 
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duas coisas brancas de longe. 
— O que são aquilo? — perguntei, encostado o dedo no vi-

dro, indicando o lugar. 
— Vamos aproximar — decidiu o colega. 
O avião se inclinou para o lado e, chegando numa posição, 

voltou a ficar reto. Dirigimos em direção ao local e enxergamos 
dois navios de guerra. O impressionante é que um atirava para o 
outro, com as armas de fogo instaladas no beiral. 

— Uma batalha naval! — concluí. 
— São entre dois países. Eles estão competindo por um ter-

ritório, uma ilha pequena — explicou o extraterrestre. 
— Só por causa disso isso? Pensei que a guerra por território 

já não existia mais... Só nos livros de História — por mais que eu 
ouvisse pelos jornais sobre isso, eu ainda desconfiava. 

— Pois é. Você nem imagina quantas guerras que aconte-
cem neste exato momento. Tudo por questões de terra, econo-
mia, religião, divisão de povos, política... E apegados aos concei-
tos de que apenas as próprias ideias são as corretas, aderem à 
violência. Portanto, esquecem que os conceitos jamais serão 
mais importantes que uma vida. 

— Verdade, a vida é o mais importante, não temos o direito 
de tirar a vida de ninguém. 

— Pois é, e há outro problema nisso. 
— Que problema? 
— As armas. 
— Armas? 
Ele balançou a cabeça, falando: 
— É exagero o investimento que cada país investe na fabri-

cação de armas, quantos aviões de guerra, tanques, bombas nu-
cleares... Na qual, sem este investimento, todos os seres huma-
nos aqui da Terra seriam ricos. 

— Ricos! — fiquei surpreso ao ouvir isso, eu nunca tinha 
pensado sobre o investimento em armas. — Mas... que país dei-
xaria as suas armas? 

— O único jeito é criar um acordo mundial, entre todos os 
países. Assim como do meu planeta, havia uma época 
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semelhante à de vocês. Depois de guerras, fome e sofrimento, 
tentamos realizar esta atitude. E por fim, não é que deu certo? 

— Então é impossível aqui — opinei com amargura. — Por-
que um monte de gente deseja portar uma arma em casa, ima-
gina ficá-la sem... 

— Se até fenômenos estranhos que destroem centenas de 
casas estão acontecendo, como diziam “impossíveis”, por que 
uma atitude voltada à paz seria impossível? 

Mais uma vez, ele estava certo. Meus pais queriam portar 
uma arma de fogo em casa por motivo de segurança. No entanto, 
com toda ética precária, se todos tivessem armas na mão, a vio-
lência aumentaria; pois qualquer briguinha simples seria motivo 
de morte. 

— Pense comigo, se todos fossem ricos, ninguém precisaria 
assaltar, mas investem tanto em armas que dificulta — explicou 
Alkes. — Enfim, não pensando muito longe, o mais importante 
agora é a ética. 

— Sim, eu entendi. 
— E com ela, é que se pode tirar o desejo de cobiça material 

e conquista de território, o que para nós já é um conceito pré-
histórico. 

Continuamos a aproximar dos navios em guerra, até passar 
entre eles. De lado, observei as pessoas de uniforme do exército, 
correndo sobre o mastro. 

— Tutututututu! — bateu-se o som de tiros sobre o metal 
do avião. Alguém estava nos atacando! 

 Gritei com as mãos sobre os ouvidos, apavorado. 
— Não se preocupe. Nada vai danificar esse avião — ria Al-

kes. 
Abri os olhos, e vi o vidro rachado pelos tiros. Percebi que 

nós nos afastamos dos navios, olhando por trás. Depois, após 
olhar para frente, vi que as rachaduras estavam voltando ao seu 
estado normal. O efeito durou pouco tempo e o vidro ficou total-
mente consertado. 

— Isso parece mágica — comentei. 
— Apenas tecnologia. Décadas atrás, ninguém imaginava 
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que poderia carregar num mesmo bolso um telefone, mapa, te-
levisão, rádio, máquina fotográfica e Internet. 

— Sobre o que você está falando? Como é possível? — eu 
não conseguia descobrir. 

Então, ele começou a rir. 
— Estou falando de celular — respondeu. Foi aí que eu me 

lembrei dos celulares modernos onde tinham diversas ferramen-
tas juntas. 

— Um dia eu quero ser cientista para inventar tudo os que 
vocês têm. 

Ele se virou para mim, com uma expressão de tristeza. 
— É melhor se preocupar com o nível de amor deste planeta, 

que é a prioridade. 
— Nível de amor? 
— Já vamos chegar lá — voltou ele a mexer nos controles —, 

segure-se firme! 
Fomos sugados novamente para uma rapidez incalculável e 

chegamos a uma cidade de dia, com casas, rios e uma torre fa-
mosa e conhecida. 

— Estamos em Paris — disse Alkes. 
Olhei para baixo, onde havia pessoas caminhando pelos par-

ques, ruas e avenidas. Enxerguei até gatos subindo os telhados e 
crianças nadando numa piscina. 

Depois, voamos para o alto do céu e caímos rapidamente, 
chegando a uma região montanhosa. Voamos entre as belas 
montanhas, entramos numa fenda de mármore, com buracos pa-
recendo entrada de caverna. Passamos pelas gigantescas fendas 
e saímos do local atravessando uma cachoeira ao lado de uma 
floresta. 

Fiquei maravilhado pelas paisagens deslumbrantes, os meus 
olhos enchiam de lágrimas pela sua beleza. O avião subiu mais um 
pouco, atravessando colinas e até chegar numa região verde com 
muitas flores. Pousamo-nos num gramado, logo, Alkes e eu des-
cemos ao chão firme. 

— Perfeito! — gritei, me esticando para cima. 
Rapidamente, corri para frente, entre o gramado e as flores. 
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Cheguei à beira do precipício, diante de uma série de montanhas 
gigantescas e nuvens densas. 

— Uoooooou! — gritei, de braços abertos. O som ecoou 
pelo ar por um longo tempo, desse jeito, senti o tamanho daquele 
espaço. 

Respirei fundo e inspirei. Eu estava muito feliz por estar ali, 
num lugar tão grande e agradável. O lugar estava rico de detalhes: 
as montanhas esverdeadas me davam uma sensação de como eu 
era uma criatura minúscula, as flores de diferentes espécies mos-
travam uma beleza difícil de descrever, o céu era azul e as nuvens 
que situavam ao nível das montanhas pareciam o mar visto de 
cima. De tanta beleza e grandiosidade, senti Deus dentro de mim. 

— Se você jogasse tintas coloridas num quadro, ficaria bo-
nito? — perguntou Alkes quando chegou ao meu lado para apre-
ciar também a paisagem. 

Fiquei pensando um momento, depois lembrei que Alkes 
poderia estar ensinando algo, por isso a pergunta. 

— Não, ficaria feio — respondi —, bagunçado e sem sentido. 
— Assim seria se pensássemos que estamos aqui apenas por 

coincidência, de que tudo se criou sozinho. 
Ele apontou para a região das montanhas onde havia flores 

vermelhas. 
— Por outro lado, se um pintor habilidoso usasse as mesmas 

tintas para pintar uma paisagem detalhista, ficaria bonito? 
— É claro! 
— Você não acha a natureza bonita, o amor bonito?  
— Sim. 
— Por isso uma coisa precisa ser esclarecida: vocês não são 

os seres superiores desse universo, não tem direito de destruir 
ou abusar de todas as coisas deste mundo. Pois existe um criador, 
que é Deus; devem respeitá-lo. 

— Lógico. 
— Assim como nossos pais, mestres, professores... Eles me-

recem o máximo de educação, esse é um dos princípios da ética. 
Fechei os olhos para sentir o ar puro. Tudo ficava mais com-

pleto, a minha vida já estava completa. Nem me ansiei em buscar 



241 
 

pela riqueza, fama, status ou poder. Pois nada superava o amor. 
— Aqueles que não respeitam os outros, não conseguem ser 

felizes por muito tempo. Porque quando aparece uma adversi-
dade, não suportam muito. Enquanto isso, os sábios conseguem 
sentir o prazer através da cortesia. 

Abri as minhas mãos, desejando abraçar o mundo. Por um 
momento, quis ficar ali para sempre. 

— Ah, Alkes — falei, após me lembrar de algo. — E para as 
pessoas que desejam conquistar tudo? 

— Como? 
Eu expliquei a ele sobre o colega com quem eu conversei um 

dia, quando falamos sobre pertences. 
— Você pode ganhar a riqueza de todo o mundo e conquis-

tar todos os desejos materiais — comentou ele. — Mesmo assim, 
se na mente existir ignorância do amor, nada compensaria. Pois 
o que afeta não é o exterior, e sim, o interior. 

— Tudo o que você diz é tão bonito... — falei. 
Ele riu, dizendo: 
— Eu posso usar as palavras mais bonitas do mundo para te 

ensinar. Mas se apenas ouvir e não praticar, é a mesma coisa que 
comprar livros e não ler. Deve-se atuar os ensinamentos no coti-
diano, pois é mais prazeroso praticar o que aprendeu. 

— Então eu posso ficar sentado em casa e meditando toda 
hora? Assim eu tiraria todos os pensamentos ruins e ficaria puro! 

Alkes abanou a cabeça, contrariando: 
— Isso não é evoluir, é alimentar o próprio ego pensando 

em purificar a si mesmo. A evolução mais rápida é ter contato 
com as pessoas e ajudando-as a evoluir também. Assim conhece-
mos os próprios defeitos através dos outros. 

— Mas somos infectados! — eu me referia aos diversos cos-
tumes e conceitos. Eu tive medo de ser influenciado pelas más 
pessoas e de me tornar mau. 

— Você já teve catapora? 
— Sim. 
— Então se já teve uma vez, criou-se um anticorpo capaz de 

evitar outra vez. Assim somos nós na sociedade humana: não 
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podemos fugir dos problemas, e sim, através dos problemas, nos 
progredirmos. 

— Eu ainda não entendi. 
— Hum... por exemplo. O que acontece quando a prova de 

Matemática é difícil? 
— Ah, eu me dedico ao máximo para fazê-la! 
— Por isso, o seu nível aumenta, certo? Quando você joga 

um videogame, se estiver sempre no mesmo nível, e não entrar 
para o próximo, a sua habilidade continuará a mesma. 

— Claro! Eu não iria evoluir. 
— Apenas com uma “fase mais difícil”, você conseguiu supe-

rar. Os problemas servem desse mesmo jeito na vida. 
Lembrei-me do momento em que eu fui induzido ao video-

game durante a época em que Alkes não ia para a escola. Por-
tanto, após essa fase, senti-me capaz de não ser induzido facil-
mente por outros prazeres. 

Um vento soprou do meu lado, levando consigo as pétalas 
de flores, algumas folhas e frutos brancos do dente-de-leão. 
Senti-me agradável fisicamente e espiritualmente, desejando 
também que os meus amigos pudessem sentir a mesma felici-
dade. 

— Vamos continuar a viagem? — perguntou Alkes, sorrindo. 
Concordei com a cabeça e subi para o avião. Voamos entre 

as montanhas floridas e passamos por uma floresta longa. 
— Quais são as energias positivas? — perguntei, após me 

lembrar da experiência da água. Eu sabia que as negativas eram: 
ódio, inveja, egoísmo e desejar mal ao próximo. 

— As positivas são: alegria, amor, coração de agradecimento 
e boas vontades com os outros. Essas principais, você deve aplicá-
los em todos os momentos da sua vida, entende? 

— Entendi — respondi, ainda um pouco incerto em tratar 
bem a qualquer tipo de pessoa. 

— A humanidade precisa desses valores. Assim como uma 
planta precisa da luz para crescer. 

— Ah, verdade. Preocupo-me demais. 
— É natural, Eduardo. O seu nível de amor crescerá de 
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pouco a pouco. Logo, não terá dúvidas. 
Voamos em cima de cidades, e outra vez, montanhas. De 

longe eu percebi uma construção comprida e não muito alta em 
cima delas. 

— O que é aquilo? — perguntei. 
— É a Muralha da China. 
— Sério? 
Fiquei observando a grande muralha, era uma estrutura bo-

nita com um estilo medieval, contendo vários blocos em série, 
contornando as laterais, e escadas que serviam para subir e des-
cer em locais elevados. 

Voamos sobre o caminho em que a muralha seguia, atraves-
sando montes. 

— Está com fome? — perguntou Alkes, entregando-me uma 
marmita. 

Abri a tampa da marmita e senti o cheiro de uma comida 
deliciosa, vi dentro dela um macarrão espaguete com molho de 
shoyu, cogumelos, batata moída, tofú, cenoura, pimentão verde, 
brócolis e pedacinhos de “carne”.   

— Hummm — apreciei o cheiro. 
— É yakissoba vegetariano — disse Alkes, entregando-me 

também um garfo. 
— Mas tem carne! Estou até vendo! 
— Isso se chama carne de soja, rico em proteína vegetal e 

fibras, além de não possuir nenhum colesterol que possui na 
carne animal. 

Fiz uma careta de sentir nojo, porém, dei a primeira mordida 
na carne de soja e gostei. Tinha um gosto suave e viciante. 

— Poxa, é tão parecida com a carne normal... Pensei que era 
difícil se tornar vegetariano. A Adrielle também come isso? 

— Opa, e como come! Depois daquela vez que ouviu sobre 
a origem da carne animal, ela mudou a sua alimentação, optando 
para os produtos de soja e muitas verduras. 

— Por causa daquilo?! 
Lembrei-me daquela vez em que a Adrielle, Alkes e eu pegá-

vamos as comidas do buffet, quando Alkes explicou sobre a 
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origem da carne. 
— O que?! — exclamou Adrielle daquela vez, devolvendo a 

fatia de volta ao buffet. E em seguida, pôs a mão na boca. — Nós 
somos tão cruéis! Isso não é justo! Estou comendo gente morta... 
Argh! 

Saboreei o macarrão da marmita, gostei na primeira mor-
dida. Era tão natural, não engordava e não fazia mal à saúde. Fi-
quei feliz com o “jantar”, pois naquele momento do avião era dia, 
portanto, em minha casa, já era noite. 

Como meus pais chegariam em casa só por volta das onze, 
quis aproveitar todo o momento da viagem. 

— Gostoso! — elogiei a comida, após terminá-la. 
— Haha! Veja só lá embaixo, os campos de trigo. 
Olhei para um campo dourado, refletindo a luminosidade do 

sol. Os campos eram parecidos como ondas do mar, com terrenos 
elevados e baixos, arredondados. 

— Grande parte do trigo, soja e milho é levada para alimen-
tar os animais do abate, enquanto milhões de pessoas passam 
fome. Lamentável. Sem falar das dezenas de milhares de litros de 
água que são gastas para os animais e não para humanos... 

— Eu não sabia disso. Pensei que a água é usada mais nas! 
— Para os animais que gastam mais. É só comparar os tantos 

litros de água que um animal consome e uma planta consome. 
— Agora entendi — fiquei arrependido por ter compreen-

dido errado. — O nosso meio ambiente ser destruído por causa 
disso. 

— Cômico, não? 
Fizemos uma curva e chegamos a um campo esverdeado. 
— Que lugar é este? — perguntei. 
— Estamos na Itália — disse o colega. 
— Fizemos uma volta! 
— Pois é, vamos descer lá embaixo. 
O avião desceu até o gramado, onde havia um rebanho de 

ovelhas. Saí do avião e pisei no gramado. O vento era suave e dei-
xando o clima frio, por mais que estejamos debaixo do sol. Alkes 
desceu do transporte com a sua mochila verde nas costas, ele 
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tirou de lá um par de óculos transparentes, parecido aos que 
eram usados em laboratórios de química. 

— Pra que serve isso? — perguntei, após ele ter me entre-
gado um par. 

— Apenas coloque, vai entender — respondeu o colega. 
Fiquei olhando para ele, e depois, coloquei os óculos e re-

cebi um susto: o corpo do amigo havia ficado transparente, e den-
tro dele, um círculo dourado brilhava dentro dele, no tamanho da 
cabeça à ponta dos pés. 

— O que significa isso? — perguntei confuso. 
— Nível espiritual ou nível de consciência, para facilitar — 

respondeu Alkes. — Agora olhe para as ovelhas, vai tomar um 
susto, haha! 

E assim eu fiz, virei-me para os animais e realmente tomei 
um susto. Pois as ovelhas também tinham círculos dourados, mas 
menores, e preenchiam todo o peito dos animais. 

Depois, olhei para a grama. Enxerguei apenas pontinhos 
dourados, talvez círculos tão pequenos que nem deu para ver a 
sua forma. 

— O tamanho dos círculos é só para mostrar o nível de cons-
ciência dos seres vivos — explicou Alkes. — Cada espécie de ani-
mal tem um nível diferente, por exemplo: Alguns mais bravos, ou-
tros mais calmos, alguns mais inteligentes, outros mais lentos... 

— Isso eu percebi. 
— Os animais possuem uma consciência muito próxima de 

nós, o que nos faz necessário respeitá-los. Agora veja isto — Alkes 
usou um par de óculos idêntico ao que eu usava, logo, apertou 
um botão lateral. 

Na minha visão, a grama desapareceu e deu lugar ao piso de 
cerâmica, o céu transformou-se o teto e na minha frente, apare-
ceu um vidro enorme com água atrás. Parecia que eu estava num 
gigante aquário. 

— Incrível! Parece tão real! — comentei, tirando os óculos 
para ver a realidade novamente. Os óculos é que mostravam a 
cena do aquário. 

— É como assistir a um filme, só que usando dimensões que 
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assimilam a realidade — explicou ele, mexendo as suas mãos para 
eu ver. — Os óculos captam os nossos impulsos cerebrais, para 
depois projetarem as cenas em tempo real. O que estamos vendo 
é apenas uma gravação do que aconteceu no passado. 

— Onde estamos? Quero dizer... Essa cena se situa. 
— Estados Unidos. 
A luz se apagou, e iluminou-se o interior do aquário vazio. 

De repente, caiu sobre a água, um tubarão-tigre. Ele se ajeitou 
dentro da água e mergulhou sobre o aquário; após ver os cientis-
tas, tombou imediatamente ao vidro de projeção. Os cientistas se 
recuaram e eu também recuei. 

Do outro lado, olhei para um recipiente cheio de peixes co-
loridos que foi colocado na água a pouco tempo. O tubarão foi 
rapidamente ao encontro dos peixes para devorá-los, portanto, 
tombou-se no recipiente de vidro. Tentou dezenas de vezes e não 
conseguiu. Por fim, ele desistiu de tentar e ficou quieto, sem se 
mover muito. 

Uma mão mecânica abriu o recipiente de vidro e soltou os 
peixes para o ambiente do tubarão, e este, muito tranquilo, não 
reagiu nenhum pouco aos peixes. 

— O que está acontecendo? — perguntei, sem entender. 
— O tubarão já tentou várias vezes bater no vidro até se ma-

chucar. Por isso, ele desistiu e resolveu simplesmente ficar quieto. 
— Mas por que ele não os devora, já que foram soltos? 
— Na mente do tubarão, os peixes ainda são protegidos pelo 

vidro. 
O tubarão estava imóvel, enquanto os peixes nadavam tran-

quilamente perto dele, até chegar poucos centímetros e até de-
baixo do animal. 

— Incrível! Eu não sabia que os animais pensavam tão longe 
assim — exclamei, impressionado pela cena. 

A imagem do aquário se apagou, e voltamos ao mesmo lugar 
de antes. 

— Por que está me mostrando isso? — perguntei, tentando 
compreender a ligação entre o tubarão e à ética. 

Ele me explicou da seguinte maneira: 
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— Você ainda se lembra quando eu te disse sobre apego? 
— Claramente! 
— Pois é, agora irei aprofundar. Existem seis tipos: apego à 

aparência, apego às palavras, apego ao tato, apego ao cheiro, 
apego ao pensamento e apego ao sabor. 

— Visão, audição, tato, olfato, mente e paladar — concluí, 
contando os dedos. 

— Muito bem. O motivo na qual eu te levei até aqui, é para 
comprovar o último apego: do sabor. 

— Me dê um exemplo... 
— A carne. 
— Carne? Mas... 
— Se apegam demais ao seu sabor, ignorando o sofrimento 

dos animais que nunca fizeram algum mal. 
— Mas... não fui eu que matei. 
— Se um colega pedisse ao seu amigo machucasse o outro 

colega, de quem seria a culpa? 
Pensei por um momento. 
— Ao amigo que bateu e ao colega que pediu ao outro bater! 

— respondi. 
— Exatamente, ambos teriam culpa e a Lei funcionará a am-

bos. Igualmente, comer carne é pedir para que outra pessoa mate 
o animal — confirmou Alkes. — Vamos ao outro exemplo: se você 
criasse um coelho com muito carinho, e um dia os seus pais o 
cozinhasse para comer, você comeria? 

— Jamais! 
— Por que, se são os seus amados pais que prepararam a 

comida? 
— Mas é por causa do coelho que eu criei com amor. 
— Então significa que a pessoa que o matou não é motivo 

para não o comer, e sim, do próprio coelho, certo?  
— Agora sim — a minha mente ainda estava perturbada pelo 

sabor, eu não queria deixar de comer carne. — Enfim, eu acho 
que cada um come o que quer. 

— Por exemplo, se você precisasse resolver um exercício de 
química sem que nenhum professor te ensinasse a matéria, o que 
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acontece? 
Fiquei um pouco chateado, pois ele me ignorou. Mesmo as-

sim, respondi-lhe calmamente: 
— Puts, eu ficaria confuso, faria o exercício errado e perderia 

muito tempo! 
— Assim seria deixar a pessoa escolher livremente o que 

quer, mas sem indicá-lo o caminho certo: ficaria confuso e erraria 
muito. 

— Não faz sentido, as plantas também sentem dor! 
— Possuem sistema nervoso?  
— Mesmo assim, eles têm vida. 
— Tudo tem vida — respondeu o colega, sorridente e tran-

quilo —, até uma pedra possui micróbios; o chão que você pisa 
também; dentro do seu estômago possui as bactérias que funci-
onam como absorção de nutrientes. Enquanto isso, as plantas 
possuem a força vital e produzem hormônios para o seu cresci-
mento. Por isso, para a nossa sobrevivência, alimentamo-nos de 
vegetais, enquanto aos animais, não há necessidade. 

Eu não sabia mais o que falar, apenas expressei uma cara de 
que não ia aguentar. Alkes levantou a sua mão direita para minha 
frente, dizendo: 

— Pense comigo. Quando você vê um gato ou cachorro 
sendo maltratado, ficaria com raiva. Mas vendo um boi, porco ou 
galo sendo tratado da mesma maneira, não. Isso não é natural. 
Eles são diferentes apenas por espécie, mas continuam tendo 
olhos, nariz, boca e sistema nervoso. Se a minha carne, após co-
zida, tivesse gosto bom, iria comê-la? 

Ele tinha total razão. Era o meu instinto carnívoro que estava 
tentando me dominar. Comecei a lutar contra isso. Depois, Alkes 
apertou algum botão lateral e na minha visão surgiu a imagem de 
um navio cheio de pessoas de pele escura, todos apertados den-
tro dela. 

— Na época da escravidão, consideravam que os negros não 
tinham alma, por isso os tratavam da pior maneira possível. Hoje 
sabemos que o conceito é completamente errado, a cor da pele 
não diferencia o direito de vida. 
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A imagem foi transitada para um grupo de mulheres ao céu 
da cidade, mostrando cartazes numa rua e proclamando justiça. 

— As mulheres, décadas atrás, eram consideradas inferiores 
aos homens. Por isso, havia menos direitos legais. 

A imagem voltou ao normal. Tomei outro susto, pois uma 
ovelha estava muito próxima a mim, querendo brincar comigo 
como se fosse um cachorro. 

— Agora, nesta época, a ciência já mostrou que as outras 
espécies possuem dores semelhantes aos humanos. Desapegar-
se do gosto para o amor, é um grande passo da evolução — Alkes 
tocou a mão ao peito. — Por isso é justo não os comer. Eles são 
iguais a nós, animais. Só porque são menos inteligentes, não sig-
nifica que devemos tratá-los mal, pois um bebê humano é menos 
inteligente e nós o gostamos. Quando se tem amor de verdade, 
ultrapassamos os desejos dos sentidos, porque o amor é o maior 
poder na qual Deus nos deu. 

Corri para a ovelha e a abracei fortemente. Escorregou-se 
lágrimas no meu rosto, eu estava terrivelmente arrependido. 

— Desculpem-me, animais. Eu fui cruel. Agora só quero pro-
tegê-los e amá-los. Nunca mais irei comê-los. 

Acariciei os seus pelos e a cabeça. Era tão bela e inocente a 
criatura. Desejei abandonar totalmente a carne, seja de qualquer 
espécie deste planeta. 

Um vento suave soprou em mim, o que me fez sentir agra-
dável novamente, como nas montanhas; senti-me mais livre 
como antes, pois naquele momento, eu desejava apenas prote-
ger aos que eu realmente amava. 

Depois de alguns minutos, Alkes falou que o tempo estava 
acabando e que precisávamos voltar ao avião. Eu concordei e me 
afastei dos animais com cortesia. 

— Com o amor nada se obriga — comentou o colega, su-
bindo pela asa. — Você não sente obrigado a deixar os assentos 
do ônibus para os mais idosos, não se sente obrigado a respeitar 
os pais, os professores e os colegas ou recolher o lixo do chão. Ao 
contrário, tudo fica mais livre. Com o amor, sente-se prazer em 
fazer todas essas coisas. 
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— Tem razão, não precisamos obrigar as pessoas, se pode-
mos evoluir o amor. 

Ele ficou contente com a minha resposta. E comandou a avi-
ação, viajamos até um deserto gigante, com areia dourada for-
mando ondulações sobre elas. Vi até pirâmides com a mesma cor 
do deserto; estávamos no Egito! 

Poucos segundos depois, circulamos sobre um local arenoso, 
tudo seco. Havia algumas barracas em baixo e um grupo de pes-
soas sentadas sobre o chão. O avião desceu mais um pouco e eu 
enxerguei o que era: pessoas famintas, cada uma estavam ma-
gras que chegavam a arrepiar. 

Comecei a tremer de medo. Realmente Alkes estava certo, 
enquanto milhões de pessoas morriam de fome no mundo, 
grande parte das plantações era destinada à criação de animais e 
não primeiramente aos humanos. 

— Alkes, se eu nascesse nesta situação — falei, referindo-
me às pessoas famintas —, eu não teria chance de ir a uma escola 
ou ajudar os outros, sendo que precisaria de ajuda, não é mesmo? 

— Por isso, o fato de você ter essa vida com uma família e 
ambiente agradável, não é por acaso. Por isso, terá, mais respon-
sabilidade pela frente. Infelizmente, aqui não posso interferir, pe-
las leis galácticas e em respeito à evolução de vocês. 

— Entendi... Por favor, podemos sair daqui? — eu estava me 
sentindo mal, ainda mais por saber que não podíamos fazer nada 
naquele momento. 

O colega concordou e me levou a um lugar frio: Polo Norte. 
Para isso tivemos que viajar a uma velocidade incrível dentro de 
poucos minutos. Senti-me melhor após ver os blocos de gelo, de-
pois, apareceram-se grandes calotas polares. De vista de cima, 
olhei para um urso polar escapando da água, pois estava prestes 
a se escorregar do chão. 

— Tchuaaaa!  
Era o som de grandes montes de gelo caindo sobre a água, 

por alguma razão uma parte foi desmoronada. 
— Está derretendo — explicou Alkes. 
— Aquecimento Global? — perguntei. Pois a minha 
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professora de Geografia me ensinou que o planeta Terra estava 
numa época de grande esquentamento, o que pode ocasionar 
muitos desastres naturais. Portanto, que o efeito foi causado pelo 
homem. 

— Se o planeta continuar a aquecer, não haverá mais vida 
— disse o colega. 

Quis dar um soco a mim mesmo e quase chorei. Eu nunca 
imaginei que o homem causou danos tanto assim para o próprio 
ambiente. 

— O que fazemos?! — gritei. — Os humanos podiam trans-
formar o mar em água potável, criar armazenamentos especiais 
ou... 

— Não há tempo. Aliás, gastam-se dinheiro e os humanos já 
estão com falta de água e alimento. 

— Então diga o que nós precisamos fazer! 
— Não comer mais carne. É o modo mais rápido e simples 

de fazer. Vocês terão que abandonar o costume de alimentar-se 
dos animais, ou então, o planeta não haverá outro destino. 

— O Aquecimento Global é causado pelos gases poluentes 
dos carros e indústrias! Foi a minha professora que disse... 

— Na verdade, os gases emitidos pelo gado que são as mai-
ores causas do aquecimento. Enquanto isso, há mais boi que pes-
soas no mundo! Destroem florestas para criar mais pastos, sendo 
que polui muito o ar e os afluentes!  

Compreendi na hora o que quis dizer. Um simples costume 
levava a tantos problemas: éticos e ambientais. 

— Isso é muito grave! Por que me disse sobre animais só 
agora? 

Alkes riu um pouco e foi bem sincero: 
— Porque se eu falar antes, não entenderia. Pois você era 

apegado demais aos gostos – não consegue pensar em outra 
coisa senão o sabor – e desconhece o verdadeiro amor, que é de-
sapegado. Agora que passou por toda aquela aventura, tudo ficou 
mais fácil ser compreendido, não acha? 

— Verdade! No Bullying somos preconceituosos com o 
corpo da pessoa, cor da pele, cabelo... enfim, a aparência. E agora, 
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quando comemos carne, temos preconceito com outras espécies, 
pois estamos aceitando a matança deles. Agora entendi! 

O avião voou em velocidade normal, em cima do gelo do 
Polo Norte. Quando vi a paisagem deslumbrante, pareceu-me 
que estava num outro planeta. 

— Mas... mesmo assim... — falei com muita tristeza. — Sou 
como um grãozinho de areia... Acho que não faço diferença al-
guma para o mundo inteiro. 

Alkes virou-se para mim, dizendo com confiança: 
— Quando você faz a própria parte, os outros percebem e 

querem aprender o mesmo. Se nem a sua parte faz, adianta exigir 
dos outros? 

Foi aí que eu descobri a real solução, era começar a trans-
formação por mim mesmo. Começou-se a nevar bastante, apesar 
de eu não sentir frio algum; talvez por causa da temperatura e 
pressão do avião. 

— Ainda se lembra quando eu te disse sobre encontrar as 
três pessoas importantes? 

— Claro que eu me lembro! — respondi, contando em dedos 
os nomes. — A pessoa que eu gosto, que é a Adrielle; o meu ini-
migo, que é o Jéferson; e o último... 

— Você mesmo. 
— Quem? 
— Você. 
— Eu? 
— Exatamente. A terceira pessoa é conhecer a si mesmo. 
Refleti. Portanto, o entendimento ainda era vago. 
— Você vigiou os seus pensamentos, começou a mudar os 

seus hábitos e costumes, julgou a si mesmo as suas qualidades e 
conheceu a “pessoa” que vive dentro de si, se está agindo de 
acordo como deve ser. É muito difícil as pessoas normais fazerem 
isso, porque estes costumam julgar as atitudes das outras pes-
soas, e não de si. 

Era óbvio: “Amar os outros, como a si mesmo”; “Não faça 
aos outros o que não querem que faça a si”; “O homem nobre 
culpa a si mesmo”, entre outros provérbios, relatavam sobre 
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vigiar o próprio Eu. 
— Na verdade, se não fosse por você e meus amigos indica-

rem os meus erros, nem conseguiria saber como eu era — co-
mentei. 

— Muito bem, Eduardo. Está falando bem! Através dos ou-
tros, conhecemos mais a nós mesmos. Sempre que encontramos 
uma atrocidade com outras pessoas, devemos nos vigiar se esta-
mos fazendo o correto. Ou seja, sempre com mente consciente. 

— E quando descobrimos os próprios erros, realizamos a 
mudança! Tem razão, Alkes, devo fazer a minha parte! 

Ele balançou a cabeça, satisfeito com a resposta. 
— Viver com amor entre as pessoas e todos os seres, este é 

o “sabor” da vida — lembrei-me da vez em que ele usou a palavra 
sabor da vida em um cartaz do projeto Antibullying. Foi aí que eu 
compreendi o sentido. — Se queremos que todos sintam este sa-
bor, devemos todos lutar, começando por si próprio. 

Pedi a Alkes que me levasse a um matadouro comum. 
— Tem certeza? — perguntou ele com uma expressão séria. 
Respondi que sim, dizendo que eu queria descobrir a ver-

dade com os próprios olhos. Assim, ele me levou a um matadouro 
próximo, por fora um casebre todo fechado, sem poder espiar 
nada de fora. Entramos sobre uma porta pequena e senti logo o 
fedor de sangue e carne. Passamos por corredores e encontrei 
uma fileira de bois; eles estavam entrando um por um a outra 
porta por uma passagem apertada e sem condição de virar para 
trás. 

Logo, os três primeiros bois entraram pela porta e ouvi os 
primeiros gritos. O som era do animal, mas a altura do grito se 
aproximava de um humano. Enquanto entravam os bois, os últi-
mos da fileira tremiam e eu observei nos olhares deles uma ex-
pressão de terror. 

O último boi, ao perceber que a situação estava nada bem, 
afastou-se andando para trás, com os pés tremendo e olhos arre-
galados. Fiquei com medo, portanto, um funcionário atrás amea-
çou o boi com um chicote, e ele teve que ser levado até dentro 
contra a sua vontade. 
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Não, não era humano. Atrás da porta eu vi cenas terríveis 
(como aqui há jovens leitores, não descreverei a cena; apenas 
quando estiver preparado emocionalmente, assista quando pu-
der). Os animais eram torturados e os gritos agudos assombra-
vam os meus ouvidos, era um verdadeiro inferno no mundo dos 
vivos. Saí de lá menos de um minuto, pois eu não aguentei de ver. 

— Por quê...? — gemi lá fora, com os olhos tampados. — 
Nós somos cruéis... Muito cruéis... 

Alkes não falou nada, apenas me levou de volta até o avião 
e prosseguimos a viagem. Lembrei-me da vez em que um men-
digo me respondeu sobre o que era amor, na visão dele: 

— É se importar com as criaturas sofridas do mundo como 
eu. 

E sobre a pobreza, ele havia me dito: 
— Pobreza... há de tudo. Não consigo encontrar um em-

prego porque nem me alimentar bem eu tenho condições. Talvez 
falte alimento, emprego ou saúde... Não, falta amor. Por que um 
país pode ser rico, outro pobre? Por que esses dois não se unem 
e todos ficam felizes? Ah... Só pensam em dinheiro, dinheiro e 
mais nada. Não percebem que passar fome é mais terrível que 
esses papéis verdes... 

Foi depois que Alkes me explicou até o momento, é que des-
cobri a resposta. 

— A nossa viagem está acabando — disse o colega, dirigindo 
no assento de frente. Enquanto eu, estava quieto no assento de 
trás, contemplando o pôr de sol no horizonte do oceano. — Es-
perança, Eduardo. Tenha esperança que um dia isso vai acabar. 

Balancei a cabeça, falando: 
— Tem razão, é que é difícil aceitar que a minha espécie age 

tão ruim. 
— Mas nem por isso que você deve olhar para o mundo com 

uma visão negativa. Quando começamos a viagem, você gostou 
do mar, das praias, montanhas, cidades... Não é mesmo? Tudo é 
um único lar: Terra. Pense do quanto é bonito também fora daqui. 
Outros planetas, outras civilizações... 

Lembrei-me então que Alkes havia falhado numa missão de 
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salvar um planeta. 
— Sinto muito sobre o que aconteceu em Lesvebur — falei. 
— Não tem problema, isso já é passado — disse ele. — De-

vemos nos preocupar com o agora. 
— Certo. — foi aí que eu me toquei, Alkes e eu ficamos por 

horas viajando — Eu não entendo... você deveria estar ocupado 
na sua missão. Por que ainda há tempo de me levar a uma viagem 
e explicar tantas coisas? 

Ele se virou para mim e deu um sorriso. 
— Porque já estou realizando a missão. A minha missão era 

guiar você.  
Fiquei perplexo, então era esse o motivo em estar ao meu 

lado! Lembrei-me logo do momento em que fui salvo por tijolos 
que caíram do céu, associei então, com o acontecimento de hoje. 
Todas as peças se encaixaram, Alkes realmente fez muitas coisas 
por mim. Depois, não acreditei, eu era apenas um garoto comum, 
não havia razão alguma de ser tratado tão bem por um extrater-
restre de um nível de inteligência e espiritualidade superior.  

— O que eu fiz para merecer isso? — perguntei, muito feliz. 
— Nesta vida eu só fiz coisas ruins, por que se importa tanto co-
migo? 

Ele riu novamente, depois, explicou-me: 
— Apenas não se lembra o que fez de bom nas existências 

passadas, haha! 
— Alkes, quer dizer que... nós já éramos amigos há muito 

tempo? 
Ele me viu, de olhos arregalados. Ficou sem palavras por um 

momento, depois, perguntou: 
— Você lembra? 
Eu abanei a cabeça negativamente. Ele compreendeu e sor-

riu: 
— Pois é... não posso ser egoísta. Cada um tem o seu tempo. 

Enfim, como eu te disse, não precisamos nos preocupar, o mo-
mento de agora é o mais importante. 

Eu sorri. Era óbvio que já nos encontramos alguma vez, e por 
esta razão, tivemos contato. 
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— Pode confiar em mim — prometi —, vou divulgar ao 
mundo sobre o amor e no futuro não haverá mais guerra e sofri-
mento! 

— Sim, é o que Deus e todos os Superiores querem. 
Fiquei novamente feliz, não pela viagem extraordinária pelo 

mundo, e sim, por eu souber inteiramente o que eu poderia fazer. 
— Alkes, obrigado. Estou muito feliz. 
O sol se pôs e o céu encheu-se de estrelas. Passamos pelo 

oceano e pousamos o avião no jardim da minha casa. É claro que 
a aterrisagem foi forçada, de um jeito incomum. Mesmo assim, 
despedi-me de Alkes e resolvemos nos encontrar na volta das au-
las. A noite foi tranquila e de muita alegria.  
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Capítulo 17 – Um novo começo 

Durante as férias, as coisas têm mudado bastante. Visitei a 
Adrielle várias vezes para que ela me ensine como se tornar ve-
getariano de um modo correto; conversei com a minha mãe e ela 
aceitou a proposta, a minha alimentação ficou mais variada e sau-
dável. Claro, eu odeio brócolis, mas pela nutrição, eu precisava 
comer. 

Para o meu pai, não foi nada fácil. Ele não gostou da ideia, 
mas com o tempo, conseguiu se acostumar. Fomos tirando a 
carne do prato de pouco a pouco, até se extinguir. E como eu os 
convenci? Falei sobre o que Alkes me explicou sobre a fome, os 
animais e do meio ambiente. E com a ajuda da Internet, facilitou 
bastante. 

— Pior que está certo, filho. Mas é engraçado, não consigo 
tirar esse vício da carne... — lamentou meu pai, num jantar. 

— Eu tenho muito clientes que são vegetarianos — disse mi-
nha mãe, cortando alface com a faca. — Só que eu nunca sabia o 
porquê. Por todo esse tempo recebemos más instruções; porque 
se soubéssemos antes, teríamos feito logo! 

— Vamos conseguir superar isso, pai — falei. — Se fosse fácil, 
qualquer um faria. 

E assim, os dias iam passando, até chegar um momento es-
pecial. 

— Filho, nós temos uma surpresa! — gritou o meu pai, do 
hall de entrada. 

Eu estava no quarto, anotando o que Alkes me falou na via-
gem para não esquecer. Fechei o caderno e corri até os meus pais, 
que traziam uma velha senhora junto. 

— Vó?! — exclamei, emocionado com o reencontro. 
A minha vó, que vivia na casa da minha tia em outra cidade, 

havia uma doença de perda da memória. Fazia anos que eu não 
a encontrava, desde os meus cinco anos de idade. 

— Ela voltou do asilo... Quis dizer, casa da tia — disse meu 
pai. — A vó vai morar conosco a partir de hoje. 

Fui abraçá-la, e ela, muito contente, disse: 
— Neto, você é o meu neto? Oh... Sempre teve esta altura? 
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Tem um rosto tão gentil... 
Foi mais tarde, que minha mãe me explicou em particular, 

que o meu pai havia deixado a avó no asilo quando eu tinha cinco 
anos. Pois eles estavam ocupados demais e que não tinham 
tempo para cuidá-la. Portanto, após eu ter falado para eles sobre 
cuidá-los com carinho, o meu pai mudou a sua atitude e resolveu 
trazer a sua mãe de volta. Ou seja, era difícil ver o filho tratando 
o pai tão bem, enquanto ele não tratava bem a sua própria mãe. 
Para mim, já não me importava se aquilo aconteceu. O mais im-
portante é que o meu pai mudou e que a vó estava de volta. 

Sobre o terremoto, não teve mais indícios de tremor; por 
causa da destruição, muitos países nos ajudaram para reconstruir 
as cidades. E por causa desse susto, percebi que as pessoas co-
meçaram a valorizar mais o mundo ao seu redor.  

As férias acabaram. Acordei com bom humor e eu estava an-
sioso para reencontrar os meus amigos da escola. Vesti-me rapi-
damente, tomei o café e me preparei para sair de casa para a es-
tação de metrô. 

— Espere, filho — interrompeu meu pai, vestindo o seu ca-
saco de trabalho. 

— O que foi? — perguntei. 
— Vou junto com você. 
— Mas... E o seu táxi? 
— Ah... Já não vou mais de táxi. Agora vou de metrô, junto 

contigo. Vai ficar chateado? 
— Claro que não, pai. Vamos lá! 
Fiquei muito feliz. Ir com o meu pai para a escola era um 

desejo que eu sempre tinha. Eu não conseguia acreditar que o 
meu pai deixou o seu táxi particular para me acompanhar até a 
escola, era simplesmente um milagre. 

Na estação, esperei por Alkes, mas não veio pontualmente, 
como sempre vinha. Logo, eu e meu pai subimos ao metrô e par-
timos em direção ao Colégio Avogadro. 

— Graças à dieta, acho que eu perdi aquele peso gorduroso. 
E o médico falou que o meu coração melhorou muito — disse 
meu pai ao meu lado nos assentos. 
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— Ah, viu? Eu falei que ajudaria no seu coração. A carne traz 
hormônios e colesterol — falei com um tom de humor. 

— Pois é. Ah, e vê se faça algum esporte, filho. Porque não 
quero que você vire uma alface fininha. 

— Pai, os elefantes, cavalos e bois são todos grandes e fortes 
e são vegetarianos. 

— Hum... Quero ver o que acontece se você ficar só parado 
e “mastigando grama”! 

— Pai! 
Caímos na risada. O clima tenso e habitual do metrô tornou-

se agradável graças a nossa conversa; eu reparei que as pessoas 
ao lado nos olhavam com um belo sorriso. Percebi, então, do 
quanto que as pessoas necessitavam deste “calor”. 

Na escola, eu não encontrei Alkes. Abracei os meus amigos 
e falei para eles sobre as minhas férias. Durante a aula de História, 
a professora Kátia nos revelou que ficou grávida. 

— Que lindo, profe! Vai se tornar mãe! — elogiou Anastácia, 
que mudou bastante a sua personalidade durante as férias. Es-
tava mais aberta e menos tímida. 

Na terceira aula, a coordenadora entrou em nossa sala, no-
ticiando que o policial Borivaldo não precisou mais vigiar a escola, 
por conta que o Bullying havia desaparecido totalmente. 

E no recreio, encontrei Jéferson logo na saída da sala. Ele me 
cumprimentou, dizendo que estava muito feliz por ter lido os car-
tazes antigos do projeto; até me disse que recomeçou a sua vida 
como ser humano e que nunca voltaria a praticar a maldade. A 
conversa foi bem aberta, pois a nossa amizade se tornou pro-
funda, mesmo por pouco tempo. Claro, ele me salvou! O que há 
mais marcante que isso? 

Cheguei ao corredor próximo ao portão de saída, onde não 
havia gente. Portanto, eu vi os meus amigos Adrielle, Natália, 
Anastácia, Gabriel, Hugo e Leo reunidos junto com Alkes, sem a 
sua habitual mochila verde nas costas. 

— Pessoal! — gritei, correndo até o grupo. 
O estranho era que os meus amigos expressavam certa tris-

teza. Perguntei o motivo. 
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— Alkes vai embora. Vai voltar para o seu país — disse Adri-
elle. 

Fiquei paralisado. Alkes demonstrava uma suavidade em seu 
sorriso. 

— É verdade?... — perguntei devagar. 
— Assim como tudo tem um início, tem um fim. Eu terminei 

a minha missão, devo ir embora — disse ele. 
— Não... — toquei a minha cabeça com as mãos. — Por fa-

vor, não vá embora. Diga que não é verdade... diga que não vá 
embora para sempre. 

— Haha! — riu ele, descontraindo o clima. — Calma, vamos 
nos encontrar sim, abertamente e sem segredo. 

— Jura?! 
— Só depois que o seu planeta se unir fraternamente e 

abandonar a violência para sempre. 
— Essa vai ser difícil — lamentou Hugo. 
— Não acho — comentou Natália. — Se no Bullying achamos 

que era impossível acabar, e acabou mesmo, não vejo mais nada 
que seja impossível. 

— Verdade, no final, todos acabaram colaborando — disse 
Gabriel. 

— Sim — disse Alkes. — Estimulem a união e cooperação 
entre as pessoas, nunca à divisão. Ao contrário vai ser muito difícil. 

Ele foi até o Hugo e Leo e os falou: 
— Estudem, sejam amigáveis e bondosos com os colegas, 

respeitem os mais velhos e obedeçam aos pais. 
Em seguida, foi até Gabriel e Anastácia. 
— Quando crescer, trabalhem com honestidade e emitam a 

alegria e amor ao ambiente de trabalho; o mundo necessita des-
sas energias. 

Por fim, chegou até mim e Adrielle: 
— Quando se casarem, estejam sempre dialogando entre si, 

parceiros, pois a comunicação é importante e fortalece o laço du-
radouro, não esqueçam disso. E quando nascerem filhos ame-os 
bastante; pois uma criança que cresce com amor, desenvolve-se 
com mais naturalidade. 
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Ele virou-se para todos nós. 
— Sejam exigentes consigo mesmos para construir um 

mundo melhor. Não anseiem em esperar a transformação, e sim, 
comecem a transformação em si própria. Pois através de si, con-
segue-se influenciar os outros. 

Meus amigos balançaram a cabeça, concordando e enxu-
gando as lágrimas. 

— Também não se esqueçam que o importante não é o lado 
exterior – a aparência ou das coisas que os olhos veem – e sim, 
do interior, a verdadeira natureza.  

— Disso eu tenho certeza — comentou Adrielle com um sor-
riso. 

Alkes ficou satisfeito e concluiu: 
— Não tenham dúvidas e não temam por dificuldades. 

Quando perceberem, já influenciaram tão rápido quanto uma 
corrente elétrica. As pessoas preferem se aproximar das pessoas 
boas, e assim, aprender com as suas qualidades. O mundo de hoje 
necessita dessas qualidades, desses exemplos. Logo, tornem-se 
esses exemplos! 

Ele nos abraçou um por um, fez uma reverência curvando 
uma vez para nós e afastou para a saída, indo em direção ao por-
tão da escola. Portando, no meio do caminho, virou-se para nós 
e disse com um sorriso carinhoso: 

— Obrigado a todos, de coração. Eu aprendi muito com vo-
cês. Sempre serão importantes para mim. 

— Alkes... — falei. 
— Alkes... — disse Adrielle. 
— Adeus... — disse ele. 
Essas foram as suas últimas palavras e o colega saiu. Após 

perdê-lo de vista, corri o mais rápido possível até o portão. Saí de 
lá e não encontrei mais nenhuma sombra de Alkes. Ele havia de-
saparecido. 

Os meus amigos me aproximaram, observando também se 
ele estava. De repente, ouvi do céu um avião movendo-se pelo ar, 
em direção frontal da escola. Olhei para cima e vi o mesmo avião 
pequeno que eu viajara junto com o colega. E para minha 
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surpresa, um segundo avião com o mesmo formato seguiu o 
mesmo caminho do primeiro. Em seguida, foi o terceiro, o quarto 
e quinto avião semelhante. O que estava acontecendo? Era claro! 
Além de Alkes havia outros extraterrestres, talvez com a mesma 
missão.  

Alkes havia voltado para o seu planeta, e eu, tinha uma nova 
missão para fazer: influenciar o mundo através do amor. O amor 
não tem limite de aparência, raça ou espécie; ao contrário, ele é 
ilimitado. E se não fosse por amor, nem Alkes teria forças para 
viajar ao meu planeta e tentar salvá-lo, enviando informações. 

Foi por muito tempo depois que eu descobri que todos os 
ensinamentos do extraterrestre já existiam em escrituras sagra-
das ou até mesmo em provérbios. Como ele havia me dito uma 
vez, tínhamos informações necessárias, portanto, o mundo não 
os aproveitou. 

Logo, a minha história se passou num planeta chamado 
Terra e numa civilização que ainda age inseguramente no que re-
aliza, precisando apenas de um simples “acordar”. Eu sonho com 
um dia onde o mundo conhecerá a paz, onde a sociedade viverá 
de confiança uns aos outros, sem grades entre as casas, todos 
com comida e água para viver e as criaturas inofensivas livres do 
sofrimento que o homem impôs. 

Esse dia eu consigo enxergar. Eu desejo e anseio a sua che-
gada. Se não fizer a sua parte, adianta exigir dos outros? Essa lição 
foi importante e acredito que tenho muito que aprender. 

Claro, sempre erramos, o ser humano erra, algo natural. É 
por isso que devemos, todos os dias, todas as horas e todos os 
segundos... recomeçar. Se fez algo errado, pare, arrependa e re-
comece! Assim como a evolução (do amor ou da consciência), 
sempre haverá um novo começo. 

 
  



263 
 

Provérbios 

 
“Felizes são aqueles que não têm nenhum apego e ultrapassaram 
os desejos dos sentidos. A dissolução da ideia de “Eu sou” é, na 
realidade, a maior das felicidades”.  
Siddhartha Gautama 
 
“Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que 
vos perseguem”. 
Mateus 5:44 
 
“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. 
Mateus 22:39 
 
“O que queres que os homens façam por ti, faça igualmente por 
eles”.  
Mateus 7:12 
 
“Em casa, os jovens devem se comportar com lealdade filial, e fora, 
no mundo, com amor fraternal. Eles devem ser prudentes e de 
confiança. Eles devem amar todas as pessoas e ficarem próximos 
aos benevolentes. Tendo feito isto, sua força restante deve ser 
usada no aprendizado da literatura”.  
Confúcio 
 
“Advogando lealdade e integridade, não há amigo que seja seu 
igual. Ele não hesitaria em corrigir suas faltas”.  
Confúcio 
 
“Não fazer ao próximo o que não quer que façam com você”.  
Confúcio 
 
“Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um 
homem mau, examina-te a ti mesmo”.  
Confúcio 
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“Ele me insultou, zombou de mim, ele me bateu. Assim alguém 
poderá pensar, e, enquanto nutrir pensamentos desse jaez, sua ira 
continuará. O ódio nunca desaparece, enquanto pensamentos de 
mágoa forem alimentados na mente. Ele desaparecerá, tão logo 
esses pensamentos de mágoa forem esquecidos”. 
Siddhartha Gautama 
 
“Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas”. 
Confúcio 
 
“Todas as coisas possuem beleza, mas nem todos a veem”. 
Confúcio 
 
“Aquele que mais estima o ouro do que a virtude há de perder a 
ambos”.  
Confúcio 
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Curiosidades 

 Alkes é um personagem fictício com o nome tradicional da 
terceira estrela mais brilhante da constelação de Crater, 
seu nome científico se chama Alpha Crateris. A inspiração 
do personagem se veio do extraterrestre de “Ami – O Me-
nino das Estrelas”, criado pelo autor chileno Enrique Bar-
rios. Ambos representam crianças advindas de outros pla-
netas e que demonstram bondade, transmitindo ensina-
mentos sobre amor aos seus amigos terráqueos. Apesar 
da semelhança, Alkes guarda um passado tenebroso so-
bre uma missão falida. Logo, em alguns momentos, ele 
aparece sério na história; mesmo assim, mantém todas as 
esperanças que um dia a Terra conseguiria atingir a paz. 

 
 Confúcio ou Kung Fu-Tsu (551 a.C - 479 a.C) foi um grande 

filósofo chinês que influenciou, pelos seus ensinamentos, 
boa parte da ética da humanidade. Durante a sua vida, 
teve oportunidade de conhecer Lao Tze – outro filósofo 
famoso da China que fundou o Taoísmo – e atraiu muitos 
discípulos pela sua sabedoria e caráter. Entre os princípios, 
estão a benevolência, respeito entre a família, fidelidade 
aos superiores, justiça moral e entre outros. Neste livro, 
tais princípios foram a base do projeto Antibullying, esti-
mulando os estudantes a praticar a bondade na convivên-
cia social; criando, assim, a harmonia e organização no 
ambiente escolar. 

 
 Shun foi um imperador muito prestigiado na China antiga, 

famoso pela sua conduta política, afeição ética com a so-
ciedade e amor filial. O seu exemplo é citado por muitas 
vezes na educação asiática. Desde infância, Shun perdeu a 
sua mãe e o seu pai continuou a casar, tendo outro filho. 
A sua madrasta e o seu irmão eram cruéis com o Shun, 
apesar disso, ele era respeitoso e carinhoso com os pais e 
com o irmão mais novo. A sua atitude, diz a lenda, como-
veu os espíritos do céu e estes mandaram os animais para 
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ajudá-lo em seu trabalho solitário no plantio de grãos. A 
sua madrasta tentou matá-lo duas vezes: uma vez em um 
celeiro incendiado pela madrasta, em que o Shun estava 
no topo; e outra vez, quando Shun foi escavar um poço, 
enquanto a madrasta e o irmão empurram uma pedra 
para enterrá-lo. Ambas vezes ele conseguiu sobreviver. 
Naquela época, o país era regido pelo imperador Yao, e 
este, passou o seu cargo ao Shun e não ao seu herdeiro 
filho. Pois o imperador gostaria de passar o cargo a um 
homem justo e de virtudes, assim, as pessoas indicaram 
Shun. Essa história mostra de como o respeito à família 
afeta em grande valor ao caráter de um indivíduo. 
 

 Siddhartha Gautama era um príncipe da Índia. Ainda jo-
vem, saiu pelos quatro portões do palácio para conhecer 
o mundo, quando descobriu os quatro sofrimentos princi-
pais: nascimento, envelhecimento, doença e morte – um 
ciclo que nunca acaba. Assim, o príncipe fugiu do seu pró-
prio palácio e abandonou as suas riquezas para buscar a 
iluminação. Através de diversas práticas, ele não conse-
guiu achar o caminho; foi através de um longo tempo de 
jornada é que conseguiu a alta sabedoria. Os seus ensina-
mentos são citados muitas vezes o desapego e o aban-
dono dos desejos mundanos, principais causas do sofri-
mento; além do controle da mente e a renúncia do ódio. 
Neste livro, há uma passagem em que a personagem fictí-
cia Adrielle, após obter a visão, enxergou com seus pró-
prios olhos os quatro sofrimentos principais. Logo, tal pas-
sagem é uma profunda inspiração com a história verda-
deira do Gautama.  

 
 Masaru Emoto é um pesquisador japonês que diz ter pro-

vado a relação entre os sentimentos humanos com o am-
biente físico. Com isso, ele utilizou as moléculas de água 
cristalizadas e observou os seus formatos. Segundo ele, as 
emoções ou palavras boas, ao formar cristais, a estrutura 
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de água fica bonita. Consequentemente, o as palavras 
feias, em águas cristalizadas, formam formatos feios. As-
sim como foram testados em músicas suaves e pesados, 
lugares diferentes, produzindo efeitos diferentes. Logo, 
concluiu-se que o pensamento humano reflete sobre o 
ambiente. Neste livro, no capítulo 7, o personagem Alkes 
realiza um experimento semelhante; ensinando que os 
pensamentos ruins, acumulados, atraem calamidades ter-
ríveis. Que era necessário sempre emitir bons pensamen-
tos como alegria, otimismo e amor. 

 
 Estudos comprovam que os mamíferos, aves e até polvos 

possuem consciência, ou seja, eles têm capacidade de 
perceberem a própria existência e o mundo ao seu redor. 
A publicação foi feita em 07 de julho de 2012 em Cam-
bridge – conhecido como “Declaração de Cambridge”, 
com doutores de instituição de renome; concluindo que 
as estruturas cerebrais responsáveis pela consciência nos 
seres humanos e outros animais eram equivalentes. Tal 
pesquisa atraiu diversos ativistas que desejam o reconhe-
cimento dos direitos dos animais, assim como este livro – 
principalmente no último capítulo – em que relaciona o 
abuso dos animais com a escravidão humana ao longo da 
História. 

 
 Segundo os cientistas do Stockholm International Water 

Institute, a humanidade será forçada a se tornar vegetari-
ano logo nesse século. Eles preveem que não haverá água 
suficiente de produzir alimento para a população espe-
rada de 9 bilhões de pessoas em 2050, caso continue a 
dieta comum com produtos de origem animal. Segundo 
dados, a dieta vegetariana consome cinco a dez vezes me-
nos água que a de proteína animal – o que atualmente um 
terço das terras aráveis do mundo é cultivado para a ali-
mentação dos animais de abate. Além disso, para produzir 
um quilo de carne bovina são gastos aproximadamente 15 
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mil litros de água, segundo FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação). 

 
 Apenas nos Estados Unidos, o consumo anual de soja e 

grão para a alimentação do gado serviria para alimentar 
toda a população humana cinco vezes. Logo, é possível ali-
mentar uma quantidade maior de pessoas e com um 
custo mais reduzido para o ambiente caso a produção de 
alimentos voltasse ao vegetarianismo. 

 
 Enquanto milhões de pessoas passam fome por dia, 80% 

da soja mundial é voltada a alimentar animais de abate e 
não para o consumo direto dos humanos. 

 
 A Amazônia continua a ser desabada para a criação de 

pastos e cultivo de soja para alimentação de animais. A 
destruição das árvores, por sua vez, causa danos ambien-
tais; já que estas deixam de absorver o dióxido de carbono. 

 
 Segundo um estudo publicado na revista Science, se a si-

tuação continuar como está, no ano 2048 não haverá mais 
peixe no mar; o peixe criado em viveiro possui níveis mais 
elevados de metais pesados, gerando alto índice de polu-
ição.  

 
 Ainda segundo FAO (estudo feito de 2006), a produção 

mundial de carne é responsável por 18% dos gases que 
causam efeito estufa, ou seja, um número mais elevado 
que todos os meios de transportes mundiais juntos. Por-
tanto, em 2009, a conclusão foi que a pecuária e os seus 
subprodutos são causadores de pelo menos 51% dos ga-
ses. 

 
 Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-

máticas ditam que se a temperatura do planeta aumentar 
de 4º a 5ºC, haverá a extinção de diversas espécies de 
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animais marinhos e diminuição da produtividade agrícola. 
Além de frequentes secas, incêndios, tempestades e on-
das de calor. 

 
 A criação de animais em ambientes fechados e espaços 

relativamente pequenos levam ao aumento de dissemina-
ção de doenças. Com isso, pecuaristas costumam utilizar 
altas doses de antibióticos que são, posteriormente, eli-
minadas pelas fezes e urinas. Em seguida, os dejetos são 
levados aos rios e lençóis freáticos, contaminando-os. 
Além disso, são injetados hormônios nos animais para um 
crescimento de forma exagerada, aumentando a sua pro-
dutividade; trazendo assim, prejuízos para a saúde do con-
sumidor final que é o ser humano. 

 
 

 
 


