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Idealmente, qualquer pessoa sensata daria fortunas, órgãos não vitais e até dias da
própria vida para passar mais um dia, ou uma hora, com quem se amou e partiu.
Erick Ciritelli não era uma pessoa ideal e, quando prometeu algo impossível,
abandonou fortunas, comprometeu órgãos vitais e não vitais e dedicou todos os dias da vida
para mudar as regras. Sacrifícios de corpo e alma poderiam funcionar no mundo de fantasia,
mas, na realidade, só a ciência daria tudo que ele precisava.
Não foram os shows épicos do século 20 e nem o desejo de ficar rico que fizeram
Erick Ciritelli se apaixonar pelo passado. Bem, foi um pouco disso, também, afinal, ninguém é
de ferro. Erick sonhava com passado porque queria voltar a ser feliz.

Porém, naquele momento, Erick estava arrependido por não ter inventado um
instrumento capaz de ajudá-lo a evitar os dois meses de férias forçadas, responsáveis por
afastá-lo de Nova Iorque e colocarem-no num trem magnético rumo à Zona Leste de São
Paulo. Naquele momento, Erick colocaria em jogo o dedinho menos favorito para saltar no
tempo e não precisar revisitar os pais, a infância e a dor que dinheiro nenhum apagaria.
As cores da infância misturavam-se com a amargura da vida adulta de Erick num
filme ininterrupto exibido nas janelas do metrô. Sem pensar, ele contrastava memória com
realidade, saudade com resistência, sorrisos inocentes com cobranças perto de serem reiniciadas. Os olhos castanhos e estreitos percorriam os corredores de prédios residenciais, tão
gordos quanto baleias e esquisitos quanto ornitorrincos, que esmagaram o passado. Erick
perseguia sombras. Uma travessura aqui, um beijo roubado ali, lágrimas em todo canto. Tudo
rodeado por decisões audaciosas, reservadas apenas a crianças com tudo para provar e nada a
perder.
Quinze anos deram nova cara à cidade onde aprendera a viver, e para onde prometera nunca mais voltar. Quinze anos sem visitar a casa dos pais. Uma eternidade sem se
imaginar ali, atormentado diariamente no metrô lotado, no tráfego caótico ou na mente sempre

inquieta. Erick sorriu, permitindo-se revisitar uma citação do tio favorito. “O passado sempre
dá um jeito de se meter no presente, é o básico.” Arriscou mergulhar na memória querida.
Então perdeu o futuro.
***
Bipe.
***
Vermelho escarlate. Cor sólida. Piscante. Um alerta.
Ou melhor, o alerta.
*
Noutros tempos ou lugares, a camiseta vintage do The Who, o queixo protuberante
de action figure pirateado, o cabelo castanho mal-amanhado e a duffle bag de lona seriam
suficientes para destacar Erick entre a multidão. Qualquer multidão. Em Nova Iorque, seria
facilmente encaixado nas fileiras das tribos de hipsters anacrônicos. Em São Paulo, seria como
se Cthulhu caminhasse e cantasse canções ancestrais entre os mortais. Erick estava mergulhado nas páginas desgastadas da cópia assinada de Deuses Americanos, a única conexão dele com o
pai, o avô e, se acreditasse na história, o bisavô.
Ele era a única pessoa no vagão não imersa no iReality.

Por causa do iReality, Erick poderia estar andando pelado pela cidade e quase
ninguém perceberia. O filtro de impropriedade e decência distorceria a imagem ou faria de
tudo para evitar que o usuário olhasse na direção do peladão. A interface do sistema de
comunicação, interação e comércio responsável pela criação da Geração Z — batizada assim
depois que a pesquisadora italiana Paola Bianchi foi a um jogo entre Milan e Napoli e
identificou os “zumbis” sociais movendo as mãos enquanto manipulavam a interface, sem, de
fato, olhar para a partida ao vivo — projetava janelas virtuais calibradas para a retina de cada
usuário. Durante o dia, elas eram praticamente invisíveis.
O iReality promoveu o grande equilíbrio social, afinal todos estavam conectados e
interagiam virtualmente com o mundo ao redor. Mas, como toda criação humana, a alegria
durou pouco e a disparidade retornou. Ricos faziam implantes oculares e tinham acesso
irrestrito. Pobres dependiam de óculos e gastavam mais, pois nada que compravam durava
muito tempo. Uma nova forma para continuar com a velha exploração. Fortunas e celebridades foram forjadas. Vidas perdidas e destruídas. Humanos sendo humanos.
Erick não gostava de distrações. Lia o livro para reavivar a memória. Durante o
jantar com os pais, com certeza, ouviria citações — ou seria convocado a fazê-las ele mesmo
— e, se estava ali para assumir o papel de filho pródigo, faria de tudo para agradecer André e

Elisa. Inclusive ignorar as provocações da mãe, quando sorrir era a única defesa contra a
vontade de virar a mesa, mandar as louças pelos ares, dar as costas e pegar o primeiro voo
para qualquer lugar longe dali.
***
O carro do metrô magnético recém-comprado da França tinha um design clássico.
Paredes brancas levemente anguladas, barras de metal escovado e detalhes em laranja. Todos
os painéis publicitários e telas interativas piscavam em vermelho, o burburinho e os movimentos frenéticos das mãos dos passageiros cessou e a composição reduziu a velocidade por quase
um minuto antes de Erick estranhar o ambiente.
O vermelho escarlate e brilhante das telas e painéis pouco fez para quebrar a
concentração de Erick. A culpa foi do silêncio.
***
Os zumbis estavam por toda parte e, por mais disfuncional que a sociedade houvesse
se tornado, eram seres humanos. Outras pessoas traziam a sensação confortável de
companhia, a certeza de não estarmos sozinhos. Mas quando a solidão real bate cartão e
ouvimos apenas o eco de nossa própria voz reverberando no horizonte, qualquer companhia é
bem-vinda. Erick isolou-se da família, sim. Porém, nunca se alienou das pessoas.

Odiava o silêncio.
***
Erick, o jovem com alma local e jeitão de gringo, estava sentado no lado esquerdo da
composição, no banco ao lado da janela. À frente dele, mais um banco para três pessoas —
ocupado por um velhinho adormecido que vestia o boné de uma marca de aguardente — e a
porta. Olhou para a porta do lado oposto, onde um painel interativo repetia o mesmo
comportamento dos demais: exibia uma tela vermelha. Ao centro da imagem, o logotipo da
Global News Network piscava. Barras negras horizontais, no topo e no pé, mostravam a
mesma mensagem: ALERTA. ISTO NÃO É UMA SIMULAÇÃO. ALERTA.
O silêncio dos outros passageiros só confirmava a leitura inicial. O iReality também
estava mostrando a mesma coisa.
Erick, os passageiros, o condutor do metrô — que agora estava estacionado na
plataforma majestosa da Estação Brás —, as senhorinhas japonesas de cabelo roxo, os
lobisomens disfarçados de humanos, os humanos dispostos a serem alienígenas no próprio
mundo e todos os bebês viciados em tablets estavam vendo a mesma coisa. Erick estava diante
de algo que crescera ouvindo na escola, nas histórias da avó Júlia e dos pais, mas nunca
vivenciara: a transmissão global de emergência.

Era a terceira transmissão da História. E ele tinha razões para temer.
A Humanidade nunca se esqueceria da primeira vez.
***
Era Dia de Ação de Graças. Uma terça-feira de frio e sol, de reuniões familiares e
folhas caídas, de peru assado e gravy, de medo e angústia. Erick perdeu a conta de quantas
vezes teve dificuldade para dormir pensando na repórter pega de surpresa pela explosão.
Todo ano, no aniversário do atentado, os jornais e principais canais do iReality mostravam as
cenas. A escola exibia os vídeos — sempre os mesmos vídeos. Professores falavam como se
fosse pecado esquecer: de costas para a cena, Louise Sunday lutava para manter o microfone
em posição contra o vento e o mar arredio. Havia desistido de controlar os cabelos revoltos.
Ela estava a bordo de um iate de luxo, cobrindo o lançamento de uma nova fragrância de
perfumes inspirada no estilo de vida do Havaí e foi surpreendida por algo catastrófico. Atrás
dela, um cogumelo atômico.
A bomba suja deveria ter detonado na Costa Oeste dos Estados Unidos, provavelmente em Los Angeles, mas foi interceptada pela Força Aérea e destruiu boa parte da maior
ilha havaiana. A explosão devastou a cidade de Captain Cook e espalhou material radioativo
por grande parte da ilha e desencadeou erupções no Kīlauea. Depois de uma evacuação

atabalhoada e desesperada, a Big Island foi decretada como área proibida para seres humanos
por pelo menos duzentos anos e uma frota norte-americana cuidava do bloqueio naval e da
zona de exclusão aérea permanente.
Mas não foi a única explosão.
No dia em que o terror voltou, atentados nucleares miraram as cidades de Hamburgo, Rio de Janeiro, Nova Iorque e Londres. O pequeno jato comercial que carregava a bomba
rumo a Londres foi abatido no norte da Escócia e, a exemplo da ilha havaiana, dizimou o
Parque Nacional de Cairngorms.
No dia em que o terror voltou, os domínios dos humanos ficaram menores.
Só o medo aumentou. Depois de quase três décadas de paz, a palavra terrorismo
estampava as manchetes e o imaginário popular. Desta vez, ninguém mais ousaria baixar a
guarda.
***
Bipe.
***
Doze anos mais tarde, a segunda transmissão começou. Telas vermelhas, mensagens
piscantes correndo pelas extremidades. Mesmo medo. Acidentes no trânsito, corre-corre em

centros comerciais e famílias olhando pelas janelas em todo o planeta. Todos procuravam por
cogumelos atômicos, tragédias, cataclismos na porta de casa ou do trabalho. A pequena Ariella
Madbatton, surpreendida no meio da aula matutina de ciências da 6ª série em Sussex, jurou
até morrer ter visto o céu se abrir, revelar uma cidade escura e cheia de luzes velozes e fechar
instantes depois. Só os tablóides acreditaram nela.
O sistema da transmissão global de emergência encerrou a contagem regressiva e
uma nova imagem distorcida, avermelhada e tremida tomou conta da tela com um rosto de
soldado. Como torcedores que veem a bola bater na rede pelo lado de fora, uma boa parcela
da sociedade gritou, “Guerra! Estamos em guerra!”, antes mesmo de pensar na lógica da
afirmação. Estaríamos em guerra com quem? O mundo vivia um momento de harmonia sem
paralelos. O medo do terrorismo e de novas catástrofes deflagrado após o ataque ao Havaí
serviu como argamassa milagrosa para unir nações, para quase sepultar diferenças. Porém,
histeria não escuta a lógica. E a histeria reacendeu velhos medos, ou apenas cedeu aos anos de
condicionamento forçado pelos filmes de Hollywood.
O homem na tela não era um soldado. Era um astronauta. Ele entregou a maior dose
de calmante já administrada coletivamente na Terra. Tenente-Coronel Taylor Rothfuss, o
cruzamento perfeito e ficcional de um ser humano com um urso mal-humorado, segurava uma

câmera portátil e tentava enquadrar o próprio rosto barbudo e redondo na imagem precária.
Atrás dele, uma tempestade de areia varria uma superfície desértica e avermelhada. A tela
informava: AO VIVO. “Um pequeno vídeo para um homem, um passo enorme para a colonização do sistema solar. Marte é nossa!”, celebrou Rothfuss. Ele era um entre quarenta astronautas, cientistas e pesquisadores que habitariam a Base Face Divina I, a primeira colônia
terrestre em Marte. Toda a operação foi conduzida em sigilo. A transmissão terminou com o
âncora da GNN aos prantos, tão surpreso quanto os espectadores.
“Marte é nossa! Eu não acredito. Obrigado M.A.S.E.!” Como a maioria dos
humanos, ele também adorava possuir coisas, mesmo que fosse de modo coletivo e, de fato,
nunca pertencessem a ninguém.
Mas lá estava a M.A.S.E.
Sempre a M.A.S.E.
E ela era cheia de segredos.
***
Antes do terceiro bipe inevitável, Erick fez um salto temporal.
Tecnologicamente falando, pelo menos.

Ele abandonou o século passado, e a postura de passageiro anacrônico, unindo-se ao
presente. Trocou os óculos de armação preta e grossa por um modelo de titânio fosco, sem
lentes visíveis a olho nu. Apertou um botão invisível no bracelete de mesmo material no pulso
esquerdo e ativou o iReality personalizado. Naquele momento, possivelmente era uma das
poucas pessoas no Brasil todo a usar um modelo tão avançado. Diferente dos sistemas à
disposição de consumidores, o aparelho de Erick era controlado por movimentos dos olhos e
alguns comandos neurais ― preferia imaginar-se como uma datilógrafa antiga, usando as
mãos para controlar o teclado virtual projetado acima no colo, em vez de parecer um macaco
tentando imitar um mímico descoordenado.
O metrô magnético deixara a estação com preguiça e ganhara um pouco de velocidade no mergulho para dentro do túnel entre as estações Bresser e Belém. No curto espaço de
tempo até a iluminação artificial entrar em ação, a escuridão caiu e Erick observou as telas dos
demais usuários ganharem vida momentaneamente. O escarlate dos painéis interativos
aumentou dez vezes, pintando o vagão, as pessoas e os pesadelos com um sangue eletrônico.
Erick era o único ponto dissonante, por conta da codificação de privacidade, com todas as
telas embaralhadas e exibindo um chuvisco ininterrupto como o dos primeiros televisores.

Erick acionou tudo que pôde, contatou o pessoal do trabalho em Nova Iorque, os
amigos pessoais, e, enquanto esperava, olhou ao redor mais uma vez, encontrando rostos
preocupados, inseguros ou puramente irritados pela interrupção do serviço, dependendo da
idade do usuário. Ninguém tinha o direito de parar tudo justo quando o gato estava prestes a
sentar na cadeira de massagens.
Erick engoliu em seco, uniu as mãos e estalou os dedos, esfregou os olhos e deixou o
passado para trás.
***
Bipe.
***
Quem assiste televisão conhece a sensação. O participante do programa está
vendado e precisa enfiar a mão dentro de uma caixa com algo nojento; ou o contrário, os olhos
estão abertos, mas a caixa é enegrecida e misteriosa. Nunca nenhum participante está pronto
como Paul Atreides estava no teste do Gom Jabbar e o medo, invariavelmente, mata a alma.
Ninguém no lado do receptor estava preparado para a terceira transmissão.
A Humanidade mergulhou de cabeça na escuridão.
*

O que sentir? Medo? Empolgação? Como se comportar? Correr em busca de
abrigo? Sonhar com as estrelas? Improvisar um chapéu de papel alumínio? Uma mistura de
tudo? Erick flutuou entre todas as reações mais óbvias e contribuiu com algo tão inexplicável
quanto dele: receio. Não por conta das experiências anteriores, mas por algo interno praticamente um pressentimento. A nuca coçou. Ela sempre coçava em momentos críticos, antes de
falhas, às vésperas de grandes vitórias.
O emblema da GNN desapareceu, o vermelho se dissolveu com elegância hollywoodiana e todos ouviram passos antes de ver o sujeito. Um homem de meia idade, corte de
cabelo militar, óculos escuros, vestindo um casaco com abas levantadas até o pescoço
caminhava pelas ruas de Nova Iorque. Nada parecia destruído, ou em vias de. De um jeito ou
de outro, qualquer um longe da Costa Leste dos Estados Unidos respirou aliviado. Seja lá o
que a transmissão revelasse, não teria a ver com eles.
Estavam errados.
Mesmo com toda a integração promovida pelo iReality, o ser humano custava a
aceitar a natureza interligada das ações e, invariavelmente, vincula as noções de segurança,
economia e prosperidade à imagem residual daquele mapa colorido estampado no globo da
escola ou no tabuleiro de War.

Erick compreendia isso. Foi uma das lições aprendidas na marra no primeiro ano
longe de casa, do escopo de suas ações como pesquisador, da abrangência dos sonhos de todos
os jovens promissores que, como ele, trocavam de CEP para poder transformar o lugar de
onde vieram.
Não. Também estavam errados.
Se realizados, cada um daqueles sonhos transformaria tudo e todos. O que mudaria
era a intensidade e o tempo envolvido no processo.
A espécie humana chegou onde chegou por mentes como a dele. Mulheres e homens
capazes de agregar, de fazer a diferença, de influenciar os rumos do planeta, e se a Terra
pegou o último desvio antes de despencar no precipício da catástrofe global, foi por causa da
primeira geração forçada a compreender isso.
Um acontecimento digno de acionar a transmissão global de emergência, e localizado na Terra, não seria algo trivial, tampouco limitado por barreiras regionais. Nem toda
notícia ruim vem embalada num cogumelo atômico ou pela voz insossa de políticos desnorteados. Erick observou, confirmou o status da gravação e sentiu outra coçada na nuca quando
atualizou a janela de contatos dos colegas de trabalho e amigos de Nova Iorque. Nenhuma
resposta. Nem mesmo na rede interna do trabalho, desenhada especificamente para burlar

qualquer intervenção externa e funcionar em paralelo no caso de uma transmissão como
aquelas.
O sistema estava funcionando. As pessoas só não estavam respondendo.
Fechou tudo e reabriu uma tela só para Andrew McNab, o melhor amigo. O único
amigo. Nada, nem mesmo a mensagem padrão de “ligo de volta”. McNab era setorista de
tecnologia do New York Times, ele sempre atendia. Especialmente quando Erick ligava.
Incrédulo, Erick coçou o nariz e tamborilou os dedos no ar, sem, de fato, acionar o
teclado. Fechou os olhos, respirou fundo, e digitou uma letra por vez, esperando se arrepender
antes de terminar o novo nome. Escreveu tudo. O nome dela, ali, na frente dele, provocou
calafrios e substituiu a insegurança do momento pelo gosto salgado do fiasco do passado. Leu
o nome mais uma vez. Apagou tudo.
A janela de McNab continuava inativa, como se ele não existisse. Na verdade, todas
comportavam-se do mesmo jeito.
Erick foi surpreendido por um arrepio. Tremeu momentaneamente. Algo estava
errado.
Temer por Manhattan era inevitável. A cidade adotiva desde a partida de São Paulo,
com os trilhos de metrô eternamente sujos, pedaços de pizza que não necessariamente tinham

gosto de pizza, numa ilha que não necessariamente se comportava como ilha, era acima de
tudo, um símbolo de esperança para o sonho impossível de Erick. Ele fitou a única tela
operacional — tomada pela transmissão — e viu o homem caminhando na direção de uma
banca de jornal na Columbus Circle. Erick conseguia ver a praça do apartamento dele,
conhecia aquela esquina. Tinha passado ali um dia antes. Onde foi parar a sapataria do Jacob?
Erick permaneceu imóvel; um cervo tão desafiante quanto indiferente aos faróis do
carro, ou à mira trêmula do caçador inexperiente, antes da decisão de partir em disparada
para dentro da floresta ou permanecer congelado, enfeitiçado pela luz.
O vídeo mostrou alguns detalhes e a angústia de Erick só crescia. Nos postes verdes,
banners anunciavam shows da Broadway. Embora O Rei Leão continuasse em cartaz — tinha
certeza —, as faixas anunciavam dois espetáculos implausíveis: Que diabos é Dot, Dot, Com, Com?
e Mentes Brilhantes e Onde Habitam - Baseada no Legado de J.K. Rowling? Nada daquilo fazia
sentido.
O homem subiu o degrau da banca, entregou uma nota de cinco dólares à
vendedora, ela estranhou e sofreu um pouco para encontrar moedas. Os demais clientes
pegavam tudo e pagavam dentro do iReality, sem interagir com a garota de cabelo verde,
piercing na sobrancelha e tatuagem das relíquias da morte no ombro direito. Ele recebeu o

troco e arriscou um sorriso curto quando pegou um exemplar do New York Times. Deu três
passos para longe da banca, virou a câmera para si e tirou os óculos escuros.
Ele passou os olhos pela capa do jornal, lutou para conter uma tremedeira generalizada e passou a mão pelo rosto magro, começando pela testa e terminando no queixo. Os
olhos lacrimejavam discretamente quando a voz de barítono, desproporcional ao estereótipo
de militar sisudo, ribombou entre princípios de soluços na transmissão.
“Meu nome é Tenente Neil Castilho, sou piloto de testes da M.A.S.E. e deixei nossa
base em Nova Iorque hoje, às nove da manhã, em ponto, e minha missão foi cumprida.” E
fixou o foco no topo do periódico. O mundo respirou fundo, leu, e nunca mais foi o mesmo.
A data mostrava o mesmo dia, do mesmo mês… e quarenta anos no futuro.
“A viagem no tempo deu certo. Não acredito. Funcionou! Uau. Estou no futuro,
pessoal!”
Ele estava no futuro e Erick havia acabado de adentrar o primeiro nível do inferno.
*
O sorriso bobo de Castilho dissolveu-se e deu espaço ao logotipo de M.A.S.E. — um
foguete estilizado decolando em direção a uma estrela portentosa — e a imagem expandiu-se
para revelar um púlpito na central da empresa, em Manhattan. Dois homens ocupavam o

pódio. Castilho à esquerda e Peter Stanton à direita. Stanton pigarreou. Stanton ajustou o
microfone. Stanton estava no comando.
Se a sociedade moderna vive como vive e sonha como sonha, a culpa é da M.A.S.E.
E o show da M.A.S.E. estava apenas começando.
***
Stanton estava à vontade no centro das atenções, natural sob os holofotes e na mira
das câmeras do pelotão de jornalistas meticulosamente organizados à frente dele. O nariz
proeminente, a barba por fazer a despeito do terno grafite impecável, o leve sotaque escocês,
tudo nele parecia existir com um propósito, uma mensagem de várias camadas para diversos
públicos e todos os interesses.
Atrás deles, vários dignitários da empresa faziam pose e sorriam debilmente, entre
eles a assessora de imprensa, com o iReality acionado e dando comandos discretos, dois exgenerais agora diretores da companhia. Ao lado deles, levemente distante, mas ainda no
enquadramento de todas as câmeras, um velho de olhos azuis e profundos focados em
Stanton, julgando cada movimento, cada palavra, cada decisão, como alguém assistindo o
mesmo filme pela enésima vez e ainda querendo encontrar defeitos

“Senhoras e senhores, em nome da M.A.S.E. e dos incontáveis profissionais que
trabalharam duro desde nossa criação para atingir este objetivo e a quem tive a honra de
liderar, anuncio que a primeira viagem no tempo foi concluída com sucesso. O Tenente
Castilho foi liberado pelo departamento médico e não registramos nenhuma mudança no
corpo dele, mas em breve ele volta para novos exames. Tudo funcionou perfeitamente e
precisamos aprender tudo que pudermos com a primeira viagem”, disse Stanton, omitindo o
orgulho das palavras, mas revelando tudo com o sorriso.
Os espectadores sorriram junto.
Erick permaneceu impassível, desconsiderando as palavras de Stanton e remoendo
conforme a insegurança aumentava e o consumia. Ficou parado no vagão assim como o
operador do trem, que estacionou na estação Belém. Os auto-falantes anunciaram o nome pela
terceira fez e Erick percebeu ter chegado ao destino. Ele chacoalhou as sensações ruins, as
impressões horríveis sobre mais uma jogada desleal da M.A.S.E., pegou o sacolão de lona e
saiu do vagão.
Desviou de muitas pessoas imobilizadas por novas imagens do futuro, mentes
perdidas em devaneio, imaginando quando elas mesmas poderiam avançar e recuar no tempo
ao bel prazer. Grandes descobertas como a viagem no tempo, a colonização de um planeta ou

uma tragédia nuclear distante têm o poder de ativar a criatividade das pessoas, de transformálas em protagonistas de histórias fantásticas e improváveis. Marte, Lua, passado, futuro…
tudo isso era, e sempre seria, restrito a poucos. Mas, como diz o samba, sonhar não custa nada
e as massas de trabalhadores de São Paulo, a classe média de Los Angeles, os semimiseráveis
de Nova Deli e os idosos rabugentos de Wellington aceitaram o presente de braços abertos.
Sem aceitar o gracejo, Erick subiu as escadas tentando destruir cada degrau, ou
talvez as fundações da Terra e da sociedade da qual fizera tanto para se distanciar, e deixou o
ímpeto fazer a primeira vítima. No topo da escada, deu um encontrão numa mulher linda. Pele
de caramelo levemente queimado, olhos verdes de tormenta, batom cenoura. A trombada
quebrou a concentração da moça e a linha de raciocínio obstinada de Erick.
Era Rafaela. Dona da noite que nunca aconteceu, do beijo que relutou em se
manifestar, do abraço mais doloroso, a mulher da vida dele. Bem, havia sido ela até as portas
do avião fecharem quinze anos antes. O turbilhão de emoções e lembranças acelerou com
força impetuosa contra Erick, e ele rechaçou tudo sem piedade. Erick cerrou os lábios e
exalou fundo pelo nariz, tomou-a pelos ombros e a colocou de lado.
“Desculpe, mesmo. Tenho que ir.”

Desviou da mulher que amou por tantos anos para perseguir uma vida que lhe
acabara de ser tomada. Para fugir de um sentimento cada vez mais forte e arrebatador, contra
o qual lutara a vida toda. Novamente, o passado tentou poupá-lo, dar uma alternativa, uma
nova chance. Ele escolheu o mesmo caminho responsável pela solidão voluntária, pelo
distanciamento dos pais, por nunca gostar de voltar a São Paulo — uma cidade que pulsava
há séculos, sem saber o porquê; sem punir de vez ou recompensar o suficiente; eternamente
escrava dos desejos e limitações de habitantes estressados por opção e sonhadores por
necessidade.
Saiu da estação e viu o pai, olhos negros divididos entre o iReality e o viaduto sobre
a Radial Leste.
Pela primeira vez em anos, alguém viu Erick chorar.
***

Gostou? “Snowglobe” continua em 5 de outubro.
Compre agora, na pré-venda exclusiva da Amazon,
e receba no seu Kindle ou no aplicativo em qualquer dispositivo.

***

