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Prefácio

A caminhada de cada ser humano aqui no planeta é repleta de

experiências e ilusões, às vezes. a experiência é ela própria uma ilusão.

Quantas vezes durante a vida nos pegamos cometendo aqueles atos

que nós mesmos condenamos, ou ainda, nos vemos fazendo aquilo que

sabemos ser a mão contrária do que queríamos.

E de um momento para outro, a consequência de nossas ações se

mostram na forma de uma cobrança, ou um acerto de contas onde o juiz é a

nossa própria consciência, o uso do livre arbítrio é inevitável assim como a Lei

do Retorno, ou o Karma.

Não há uma borboleta neste plano que antes não tenha sido um casulo,

e que antes de ser o casulo não tenha sido uma feia lagarta, esse processo é

inerente a todos os seres dos três reinos, e também da “Trymatréia”.

Quase sempre nossa única escolha é continuar caminhando, entre

choros e risos, amigos e inimigos, verdades e ilusões, importante saber que

toda estrada termina, tem um fim, e que todo fim tem por “finalidade” ser um

novo começo na marcha incessante na escala em espiral de nosso progresso.

Somos todos peregrinos da vida, e trilhamos a estrada que nós mesmos

construímos lentamente até o entendimento, a verdadeira iluminação.



A TORMENTA

Junho é a melhor data para viajar a Santa Rita do Passa Quatro, no

inverno a cidade ganha um ar todo especial; Ricardo estava irradiante pelo

heróico aniversário de seu pai, que completava neste 14 de junho 66 anos de

vida, uma festa discreta apenas ele e a esposa de seu pai, a jovem Tereza.

Gabriel sofria de uma doença rara e pouco estudada, sabe-se apenas que teria

pouca chance de vida, mas Ricardo gastou alguns dos milhões de dólares com

clínicas e pesquisas na tentativa de curá-lo, foi a Cuba, China, Estados Unidos

e até na Alemanha e todas tentativas se mostraram em vão, e não se

constrangia em demonstrar que apesar de sua total descrença, tentava

também o curandeirismo, ou mais conhecido como a cirurgia espiritual.

Ricardo esteve ausente dos negócios, a transnacional da família tinha

filiais no mundo inteiro e é a mais aintiga mineradora privada da América do

Sul, a Andrada de Almeida Company era uma do Conglomerado mais sólido e

bem sucedido do pais, Ricardo estava sempre em outro país, pesquisava

incansavelmente tudo que pudesse ter relação à cura de seu pai. Mas seu

coração para o resto do mundo ainda se mostrava mesquinho e

preconceituoso, nesse aniversário em especial a ida para Santa Rita do Passa

Quatro não foi por acaso, soube que havia um local muito especial em que

eram realizadas curas milagrosas e ele pressentia que a vida esvaia-se

lentamente do corpo de seu querido herói, a única pessoa que para ele tinha

algum valor após a morte de sua mãe em um assalto. quando ela distribuía

sopa para moradores de rua na fria madrugada de São Paulo, quando Ricardo

contava apenas com 07 anos de idade.

Santa Rita era uma cidade simples, mas com um ar muito diferenciado e

o seu principal Centro Espírita era conhecido até fora do Estado de São Paulo,

Ricardo adentrara a porta de referido Centro com seu pai nos braços enquanto

Tereza preferiu o conforto de seu carro e a segurança do motorista que ficara

ali em sua companhia.



- Próximo! O próximo, por favor!

Falou um rapaz vestido de branco que contava pouco mais de dezoito

anos.

- Sou eu!

Disse Ricardo mal conseguindo disfarçar seu asco ao lugar superlotado

e à meia luz.

Ao entrar no cômodo onde o médium atendia Ricardo repousou seu pai

em uma cama, onde havia manchas de origem desconhecida, e isso só

aumentava a repulsa daquele filho, mas pela vida de seu pai qualquer sacrifício

era válido.

- Em que posso servi-lo filho?

Perguntou um homem vestido de branco, que mantinha sempre os olhos

fechados.

- É meu pai senhor, tem uma doença rara e temo que esteja morrendo,

mas creio que aqui não conseguirei ajuda, não é?

Ricardo resmungou de uma maneira beirando o sarcasmo.

- Filho, eu entendo o seu desespero, mas devo lhe dizer que esse

senhor em breve irá partir, a missão dele já foi cumprida!

Disse o velho com uma paciência incrível! E continuou;

- Mas escute-me rapaz a sua história está apenas começando, o ciclo de

seu pai está no fim, o seu está no início, e vejo que você fará sorrir muitas

almas!

- Não entendo sua língua senhor, está me dizendo que meu pai morrerá

porque sua hora está chegando, e é só isso?

Mal se deu conta que seu dedo indicador já estava tocando o nariz do

médium, tamanha foi sua cólera! Pegou seu pai de volta e em três segundos

estava entrando em seu carro novamente, ordenou ao motorista: – vamos para

casa Miguel, quero esquecer que estive aqui nesse lugar!

Tereza apenas olhava para aquele velho com os olhos fixos no portão do

casebre, apesar de ser esposa daquele pequeno e frágil senhor a mais de

quinze anos nunca o amara realmente, e não entendia porque Ricardo teimava

em prolongar o sofrimento.



Dia 28 de dezembro de 2.010, apesar de Gabriel ter à sua disposição os

recursos de uma UTI montada após uma série de reformas feita em seu quarto,

este deu seu último suspiro às sete horas da manhã, deixando atrás de si um

filho inconformado e uma esposa “aliviada”.

- Pai acorda! Tereza o meu pai parece imóvel! - Disse o filho aos berros.

Tereza foi até o quarto e calmamente tomou a pulsação do velho que

jazia em seu leito, olhou para o desesperado enteado e fez sinal de negativo

com a cabeça.

- Não! Você não pode me abandonar pai! Pare de fingir, levante, por

favor... Oh! Meu Deus, não! - Deitou ao lado de seu pai e chorava aos soluços

enquanto fazia “cafunés” nos anelados cachos cândidos de sua cabeça imóvel.

- Acalme-se, nosso anjo finalmente descansou nos braços do Senhor! –

falou Tereza tentando abraçá-lo.

- Você já morreu? Não! Então não me fale como ele está, para onde ele

foi! – Empurrou-a bruscamente para o lado.

Tereza abaixou a cabeça e saiu do quarto já com o celular em mãos.

Ricardo era um turbilhão de pensamentos revoltosos, em sua mente passavam

tenebrosos pensamentos;

- Como pode existir Deus? Entre tantos miseráveis sem nenhuma

perspectiva de vida resolve tirar primeiro minha mãe e agora o meu pai, para

mim Deus morreu junto com ele!

O médico da família levou pouco mais de meia hora para chegar à

gigantesca mansão dos Andrada e Almeida no bairro de Chácara Flora na

capital de São Paulo, e quando adentrou ao quarto encontrou Ricardo deitado

ao lado do corpo do velho, envolvendo-o em um abraço e completamente

mudo. Doutor Felipe com o coração partido declarou oficialmente o óbito, e

recomendou um calmante para Ricardo.

- Eu não preciso descansar, preciso de um milagre. Tereza ligue para o

Doutor Peixoto e peça para que tome conta dos detalhes, estou indo para o

meu quarto e, por favor, não me perturbe!

Falou quase em sussurro, e arrastou-se pesadamente em direção ao seu

quarto.



Tereza cuidou de todos os detalhes, ligou para a funerária e

simplesmente exigiu que o funeral fosse o melhor possível e que cuidassem de

todos os detalhes.

Exatamente às 12 horas, iniciou-se o velório na capela da mansão, que

pertence à família há mais de 150 anos, Gabriel estava deitado em um caixão

branco- pérola, estofado em couro branco, estava usando um terno branco que

lhe dava o aspecto de um anjo, seu semblante não era de sofrimento, mas de

alívio, seus cabelos anelados e cândidos aumentavam a impressão de um ser

angelical, os convidados já começavam a chegar e Ricardo sequer havia saído

do quarto. Tereza já estava na entrada da capela a postos para receber os

convidados para a dolorosa despedida.

Já passava das 13horas quando Ricardo adentrou à capela e logo na

entrada ele ergueu pesarosamente sua cabeça e ficou na porta mirando o local

onde repousava seu ente amado. Tentando buscar algum fôlego que o

inspirasse a seguir em direção ao corpo que parecia exigir sua presença, passo

a passo seguiu em direção à Tereza que lhe apontava uma cadeira vazia ao

seu lado, Ricardo sentou-se e ficou imóvel por mais de 30 minutos. Os

convidados estavam claramente impressionados com o aspecto de Ricardo, e

ele parecia estar alheio a todos que o cercavam, seus olhos vermelhos e

irritados, pálpebras inchadas demonstrando todo sofrimento convertido em

lágrimas incessantes.

Ricardo levantou-se e foi em direção ao pequeno caixão, e colocou sua

mão direita sobre a gélida face e sentiu as forças lhe faltarem. Cambaleou, mas

antes que caísse foi amparado por Adolfo, que era herdeiro-sócio das

empresas e amigo de infância de seu pai.

- Calma meu irmão eu estou aqui, você precisa tomar uns calmantes e

relaxar um pouquinho só, todos estaremos ao seu lado para tudo que precisar

meu querido irmão.

Falou o sócio enquanto o envolvia em um fraternal abraço.

- Obrigado, eu estou reduzido a uns mil pedaços e não sei como

continuar sem o meu velho. Adolfo eu não quero continuar sem ele!

O tom de suas palavras foi tão amargo, que fez ele mesmo ao escutá-las

voltou a sentar-se ao lado de Tereza, e lá ficou com a cabeça entre as mãos.



O abade beneditino iniciou a celebração de passagem do querido

membro da família. Já nas primeiras palavras Ricardo se viu obrigado a sair

para respirar, uma vez que ali se tornava impossível, enquanto andava pelo

jardim percebeu Adolfo de costas e foi andando em sua direção, mas parou

para amarrar o cadarço de seu sapato ficando oculto de Adolfo por uma cerca

viva, formada por pingos de ouro, quando ouviu:

- Calma, a Tereza me disse que hoje mesmo resolverá tudo, dará

calmantes para o Ricardo e quando ele estiver apagado o fará engolir um

remédio que o fará se unir ao seu querido pai!

Adolfo sem se aperceber da presença de seu sócio majoritário continuou

a comentar os detalhes macabros do plano que arquitetou;

- Quando ele estiver lesado pelos calmantes receitados pelo médico ela

pedirá que assine alguns papéis dizendo se tratar do contrato de serviço da

funerária, e na verdade a terceira folha conterá uma carta de despedida. Para

todos os efeitos o Ricardo já pode ser considerado um suicida, que não

agüentando a dor que a morte de seu estimado e amado pai lhe causou,

cometeu suicídio.

O tom da voz de Adolfo era um misto de pura adrenalina e ansiedade.

Ricardo ao ouvir os detalhes do que seria sua morte ficou atônito, teve o

ímpeto de avançar sobre seu sócio e esganá-lo com toda força de seu ser, mas

sabia que seria considerado confuso e desorientado. Sua única chance seria

fingir não saber dos planos e no momento certo virar o jogo.

Respirando sofregamente voltou à capela tentando ver algum sentido em

sua vida, olhava à sua volta para encontrar sua madrasta e a viu entrar

lentamente pela capela, só então se apercebeu do modelo um tanto fashion

para um enterro, onde o “de cujus” era o próprio esposo. Ela sentou

calmamente ao seu lado, olhou em seus olhos e abriu a mão esquerda, onde

repousavam três pílulas e lhe disse:

- Amorzinho, esses calmantes lhe farão relaxar um pouco, o Dr. Peixoto

me deixou para lhe dar, pegue e tome... Logo se sentirá melhor!

Se Ricardo não tivesse ouvido Adolfo pensaria que tinha diante de si a

melhor pessoa do mundo.



- Eu prefiro tomar esses comprimidos depois, agora desejo apenas ficar

ao lado dele! – Disse tentando disfarçar todo seu ódio.

Tereza pediu licença a Ricardo e informou-lhe que iria ao banheiro,

assim que ela saiu Ricardo ficou em alerta e logo em seguida saiu em seu

encalço, mas fez o caminho contrário sem perdê-la de vista, no meio do

caminho Tereza encontrou Adolfo e começaram uma discreta conversa da qual

Ricardo espreitando por trás das árvores participou de forma passiva, e o que

ouviu era difícil de acreditar;

- Já falou com o Rodrigo? – Indagou discretamente Adolfo.

- Aqui não é o lugar meu querido, mantenha a maior discrição possível! –

Advertiu a mulher!

- Não brinque comigo, você me prometeu a presidência e ela será minha

custe o que custar! – Apesar do tom baixo, a ameaça ficou evidenciada.

- Se você não sair da minha frente agora seu imbecil, darei um jeito de

você ir fazer companhia ao meu esposo querido e meu infeliz enteado! – a

maldade na voz de Tereza deixou Ricardo assustado.

Adolfo iria protestar quando surgiu a figura de dona Viccenza, a tia-avó

de Ricardo.

- Filha! O padre está lhe aguardando para finalizar as bênçãos, vamos!

A senhora estendeu as mãos para a Tereza e cumprimentou o Adolfo, as

duas voltaram juntas e o empresário voltou um pouco depois para a capela.

- O que Adolfo queria Tereza? Não sei, mas esse rapaz tem algo que me

perturba!

- Estava me consolando, é que confessei a ele que não consigo ver

sentido na minha vida sem o meu anjo, tudo parece sem cor e sem vida com a

sua ausência! – Duas lágrimas rolaram por sua delicada face, antes que sua

frase houvesse chegado ao fim.

- Não diga besteira, você é tão jovem e poderá ter outros

relacionamentos, você precisa superar essa fatalidade Tereza e precisa dar

forças ao Ricardo para não o deixar afundar e se entregar, ele precisará

retornar às empresas o mais rápido possível!

– Disse de uma forma tão natural que mesmo Tereza a olhava com

curiosidade.



Ricardo estava sentado ao lado do caixão e agora seu foco estava em

não demonstrar inquietude, e sim tristeza, agora qualquer movimento dos

amantes era cuidadosamente analisado: a forma como se comunicavam com

os convidados, os gestos exagerados de Tereza e o tédio mal disfarçado pelo

sócio, tudo estava claro como o dia. Ele sentia vergonha por seu pai, e desejou

por um momento estar morto também.

Tereza por um instante observou seu enteado e percebeu algo diferente

em seu comportamento, sentia que havia algo mais que tristeza, ela sentia

desconfiança em seu olhar, e resolveu antecipar seus planos. Ligou para o

médico da família e o convenceu a ir ao velório e forçar seu teimoso enteado a

tomar os calmantes.

O sol estava se pondo , quando Tereza fez um sinal aos auxiliares da

funerária que prontamente tamparam o caixão e o puseram na limusine, que

seguiu rumo ao crematório. Tereza se despediu dos amigos ali mesmo, e

justificou que a cremação seria fechada para todos os que não fossem da

família, e que esse havia sido o último pedido de Gabriel.

O médico chegou e pegou o vidro de calmantes das mãos de Tereza, e

olhou a concentração e estranhou a quantidade por comprimido.

- Tereza será que essa informação está correta? A caixa está

informando uma quantidade muito baixa de calmante por cápsula! – Relatou

Dr. Peixoto desconfiado.

- Esse calmante sempre me foi recomendado por meu terapeuta apenas

para que relaxe suavemente! -Disfarçou!

- Serão preciso três desses para fazer efeito em um homem com o porte

de Ricardo! - conclui o médico.

Os dois se aproximaram de Ricardo e tentaram convencê-lo a tomar os

calmantes, ele resistiu e informou que antes queria ver a cremação.

Em seu íntimo Ricardo estava pensando em alguma maneira de escapar

dessa diabólica emboscada engendrada por sua madrasta, quando avistou seu

advogado, chegou rapidamente à sua presença e relatou tudo que passara até

aquele momento muito discretamente quase aos sussurros. Gonçalo, além de

excelente advogado é também padrinho e conselheiro particular de Ricardo e



goza de sua total confiança, sempre teve reputação ilibada e seu caráter é um

dos motivos de sua fama e sucesso na área jurídica.

- Ricardo é uma história muito confusa, tem certeza que não está sob o

efeito de calmantes? – indagou o advogado, mal acreditando no que acabara

de escutar.

- Gonçalo! Escute o que vou dizer, estou sendo vítima de um complô,

caso algo diferente aconteça comigo dificulte ao máximo a transferência de

meus bens, não quero que o Adolfo dirija sozinho minha empresa, use a

procuração que lhe dei, eu quero que me represente, tentarão revogá-la, use

seu conhecimento para dificultar a revogação.

Após ter dito isso se afastou cuidadosamente para não chamar a

atenção.

O crematório do Morumbi possui em seu interior equipamentos de última

geração, Gabriel acabava de ser cremado, teria as cinzas misturadas à terra da

propriedade de Parati, era a tradição, vários membros da Grande Família

tinham suas cinzas misturadas à terra onde seria plantada uma muda de

Acácia e ela seria batizada com o nome do doador das cinzas.

A última recordação daquele dia foi o anel que seu pai herdara de seu

avô, cujo símbolo era uma flor de Liz dourada com a escrita “V.I.T.R.I.O.L”, que

Ricardo colocou em seu dedo anelar direito, agora com a certeza de que a

megera gostaria de vê-lo morto, nada mais fazia sentido, uma coisa começava

a martelar em sua mente de forma repetitiva e insistente: o que seu pai teria

feito para aquela mulher? Por mais que se esforçasse não via um motivo

racional para tanto ódio.

De volta à mansão Ricardo sabia que teria que inventar um plano

urgente, caso contrário perderia sua vida de uma forma fria e sem compaixão.

Subiu rapidamente as escadas e foi para o seu quarto, sentou em sua cama e

procurou controlar a respiração e o nervosismo; - Como sairei dessa? –

pensava consigo mesmo.

Antes mesmo que Tereza entrasse no quarto ele sabia que ela se

aproximava, seu perfume era inconfundível, e a partir daquele momento, para

Ricardo, era também o doce perfume exalado pela morte em pessoa, ou

melhor, em carne e osso.



- Amorzinho vá tomar um banho relaxante, eu vou preparar alguns

calmantes que farão você se sentir melhor, eu mesmo encherei a sua banheira,

vá Ricardo tire a roupa enquanto preparo os sais de banho.

Falava com naturalidade e segurança, típico de quem sabe o que quer.

- Tereza eu tenho mesmo que ceder a essas coisas corriqueiras e sem

importância numa hora dessas? Eu não preciso de banho, eu preciso apenas

ficar quieto no meu canto com minha garrafa de Malte! Você poderia me deixar

sozinho?

- Que você esteja sofrendo com a morte de nosso querido Gabriel eu

entendo, porque eu também estou sofrendo, agora virar um porquinho e deixar

de tomar banho não Ricardo, precisamos continuar a caminhar, a sua vida não

acabou!

Falou em voz alta, sabia que havia empregados no quarto do Gabriel

que ficava ao lado, assim ela teria mais pessoas que confirmariam que seu

enteado estava alterado e sem vontade de viver.

- Tudo bem prepare o banho com sais relaxantes, que eu já entro. –

Dissimulou o jovem.

Agora Ricardo só aguardava o momento certo, assim que ela virasse as

costas ele iria para o aeroporto de Congonhas e sumiria por tempo

indeterminado até que conseguisse organizar os pensamentos e tomar as

medidas cabíveis, uma certeza ele tinha: não sobraria pedra sobre pedra.

Ricardo sabia que se tentasse algo naquele momento seria considerado um

homem transtornado pela morte do pai, ninguém acreditaria em uma palavra

sequer, como alguém conceberia a idéia de que uma mulher como a Tereza

poderia planejar a sua morte, sempre apareceu como um exemplo de esposa e

“mãe” sempre dedicada ao filho e ao marido.

-Pronto, agora tome esses três comprimidinhos aqui com esse copo

d’água, entre na banheira e relaxe.OK?

-Tereza eu não preciso de calmantes, tomarei um banho e depois

dormirei um pouco! - Retrucou insistentemente.

- Ricardo isso não está em discussão, o médico falou que era para usar

a força se necessário, nós sabemos que você precisa, vamos querido tome eu

te ajudo.



E Ricardo pegou os três comprimidinhos com raiva e colocou-os na

boca, escondeu-os no canto superior direito de sua boca tomou um gole de

água, e rapidamente entrou na banheira viu no olhar de Tereza um rápido

brilho de vitória e satisfação, porém ela demorou meia hora para descer, o que

o impediu de cuspir os comprimidos logo. Quando Tereza finalmente saiu, Ri-

cardo cuspiu com toda a força os desgastados comprimidos, devido ao contato

com a mucosa que os absorveu em parte Ricardo sabia que o efeito seria

rápido e que tinha que correr contra o relógio. Quando ouviu o barulho do carro

de Tereza deixar a mansão se vestiu às pressas, pegou um maço contendo

notas de cem reais e cartões de crédito, percebeu que o efeito do calmante

começara a surtir efeito e o desespero começou a invadir-lhe o corpo, desceu

rapidamente até a porta, de onde planejava ir até a garagem e retirar seu carro

o mais rápido possível, porém ao chegar, na porta havia um segurança que

nunca havia visto antes, deduzira que fora contratado por Tereza por medida

de segurança caso ele tentasse “cometer alguma loucura”, sabia que seria

inútil tentar convencer o segurança, ele sabia que sua única chance seria a

saída dos fundos, respirando com todo ar que podia aspirar foi em sentido à

cozinha e de lá rumou para saída dos fundos onde percebeu que sua querida

madrasta não havia colocado ninguém para vigiar.

- Eu preciso continuar... minha boca está formigando... sair, preciso sair!

– Ricardo mal conseguia raciocinar!

A essa altura sua visão já estava bastante alterada e cambaleando saiu

pelos fundos onde só há uma pequena porta utilizada pelos empregados,

Ricardo percebeu que a chave da pequena porta estava na fechadura, abriu a

porta e seguiu a passos intermináveis até uma caminhonete que estava

estacionada nos fundos da mansão vizinha, se jogou na caçamba e ficou

quieto tentando manter a lucidez até que ouviu alguém entrando no veículo e

ligando o motor, foi a última lembrança de Ricardo daquele trágico dia.



ENTRANDO NAS TREVAS

Tereza demorou muito mais que esperava. O “maldito” contato

responsável pela entrega do veneno atrasou em pelo menos três horas, apesar

da demora ela estava segura, sabia que havia dado comprimidos quatro vezes

mais forte do que aqueles que indicavam no frasco, e que com os três que

Ricardo tomou, demoraria pelo menos 14 horas para que o efeito passasse, e a

àquela altura Ricardo já teria assinado os papéis da “funerária” e desmaiado

logo em seguida, seu plano não tinha como dar errado. Mesmo furiosa com a

demora estava tranquila quanto ao desfecho de seus planos. Finalmente

percebeu um carro chegar, lentamente estacionou ao lado do seu, abriu-se a

porta e ela viu descer o tal Rodrigo, um jovem que aparentava ter pouco mais

de 20 anos, calça jeans e camiseta de algodão, ao perceber o olhar de

admiração da mulher o jovem farmacêutico se fez todo charme e a apenas

alguns centímetros de sua boca;

- Essa é a sua encomenda, o preço subiu um pouco devido ao valor do

dólar, sabe como é...; - E antes que o jovem completasse a frase;

- Quanto eu pago por esse produto já com o novo valor? – Perguntou

baixinho, sussurrando em seus ouvidos.

- Três mil reais, é um valor justo pela dificuldade em arrumar esse tipo de

medicamento!

Com um sorriso nos lábios Tereza retirou um maço de notas que

somavam um total de 10 mil reais em notas de cem reais e entregou ao

farmacêutico.

- Aí tem mais que o triplo do valor combinado, se eu voltar a vê-lo você

será um moleque morto, portanto espero nunca mais vê-lo! - Falou olhando nos

olhos do comparsa, deu-lhe um beijo na boca, entrou no carro e deixou o

atônito rapaz estático sentado no capô de seu carro.

Agora faltava só um pouco para o êxito de seus intentos, enquanto

aguardava que o segurança abrisse o portão ela ensaiava mentalmente todos



os movimentos seguintes passo a passo, não era possível dar nada errado,

seu plano era perfeito e a sua execução também estava saindo conforme o

planejado. Após estacionar o carro Tereza subiu e ao entrar na mansão um

calafrio percorria seu corpo, ela tentou disfarçar o temor que começou a se

apoderar de seus nervos. Em sua cabeça passavam mil pensamentos por

segundo, a ansiedade fazia sua frequência cardíaca aumentar

consideravelmente.

- Essa madruga será o começo de uma nova vida, eu poderei fazer o

que quiser, onde quiser... O mundo será meu! – Pensava quase em voz alta.

- Amor você está aí? – perguntava só para constar aos empregados ou a

quem pudesse ouvir!

E tamanha foi sua surpresa ao ver o quarto vazio que soltou um grito de

horror, nesse instante os empregados já estavam no quarto em socorro à

patroa que exigia aos berros uma explicação. Seus medos tomaram forma

concreta quando viu que os papéis também tinham desaparecido, tentando se

controlar, respirava profundamente até sentir seus batimentos voltarem ao

normal. Vamos ligar para seu celular, em seguida percebeu que seria inútil,

pois o aparelho estava à sua frente sobre o criado mudo, olhou para as faces

de seus empregados e após rápida e conclusiva análise entendeu que nenhum

deles realmente sabia o que estava acontecendo.

- Rápido chamem a polícia meu filho foi sequestrado!

Ela começou a andar de um lado para o outro, ligou para Adolfo, e se

sentou porque naquele momento não havia mais nada a se fazer.



A SURPRESA

Com dificuldade em abrir os olhos, e o pensamento de que tudo não

passara de um terrível sonho foi de súbito retirado das profundezas de sua

alma por um canto nada familiar, um galo que exatamente às 05h30 quase

estourou seus tímpanos com seu potente canto. Ricardo sentou-se na

caçamba daquela caminhonete suja de terra e percebeu que estava em um

pequeno sítio, desceu, olhou bem à sua volta e notou que a placa do veículo

era de São Paulo mesmo, mal se pôs em pé e quase caiu novamente.

Seus sentidos ainda não haviam se restabelecido por completo.

Aproximou-se da porta do casebre no fundo da plantação de hortaliças e bateu

palmas, ninguém saiu para atender, notou que na porta tinha um símbolo

dourado, uma flor de Liz, e bateu na porta, mas ninguém atendeu, ele então

passou a estudar o local com mais acuidade, uma plantação de lírios amarelos

lhe chamou a atenção pela beleza.

- O senhor esta procurando alguma coisa, moço? – perguntou a senhora

em frente da porta de entrada do casebre.

- Não, na verdade eu estou perdido bebi umas a mais ontem e acabei

dormindo no meio do mato, a senhora pode me dizer em que município eu

estou?

- O senhor esta na cidade de Engenheiro Marsilac moço... E pelos seus

trajes o senhor deve ter bebido muito mesmo hein! – falou a senhora em um

tom divertido.

Ricardo detestava admitir, mas aquele fim de mundo veio a lhe calhar,

sabia que naquele momento deveria estar sendo procurado pela cidade inteira.

Ainda sentia o ódio queimar dentro do seu peito e só de pensar em tudo que

ouviu e passou sua face ficava de cor escarlate. Ao olhar àquela senhora

tentava entender por que toda aquela felicidade no olhar, aquela propriedade

estava desprovida de qualquer recurso, as roupas da senhora estavam

esgarçadas e surradas, ele não agüentando mais resolveu saciar sua

curiosidade:



- Desculpe, mas olhando a suas terras não consigo entender tanta

felicidade! – depois que pronunciara as palavras ele percebeu que havia ido

longe demais.

- Já sei! O Mauricinho aí tá achando que eu deveria estar triste pela falta

de luxo? – despreocupadamente a senhora se mantinha serena. – vem comigo

que eu te explico enquanto passo um cafezinho.

- A senhora tem que concordar que falta uma boa reforma e

planejamento aqui, não sabe?

- Como assim? Planejamento aqui é feito por Deus. Moço, eu planto ele

faz crescer, aí eu vendo e sustento a minha família, esta é a Providência Divina

em ação.

O olhar daquela senhora era franco e desarmou Ricardo, que se

acostumara a lidar com pessoas que tinham tudo e ainda assim achavam que

era tão pouco. Ele pela milésima vez se sentiu traído por Deus, não era justo

que com tudo que ele tinha alcançado na vida a felicidade nunca estivera

também ao seu alcance, e essa pobre e miserável senhora não tinha nada,

pois um pouco de terra no meio do nada se resumia a nada e, no entanto,

transbordava felicidade.

Dona Cleuza, já contava 63 anos de vida, aliás, transbordava vida para

todos os lados, nasceu e cresceu em meio ás plantações sempre tendo o

básico como o máximo, seus irmãos foram todos sem exceção para a cidade,

ela era única que nunca se interessou pela cidade, quando se casou então com

13 anos de idade a única coisa que impôs ao noivo foi a promessa de perma-

nência no local. Seu marido falecera em decorrência da doença de chagas que

adquirira na infância, mas antes lhe ensinou a ler e escrever em três idiomas e

montou um pequeno laboratório alquímico na propriedade. Mário foi o único

filho do casal, convivera com seu pai apenas sete anos, mas nunca esqueceu a

face daquele homem que toda noite aparecia para beijá-lo antes de dormir e

contava estórias sobre monstros e magos e a eterna luta entre o bem e o mal.

- A felicidade... Moço não está no desespero e tão pouco nas coisas

desse mundo aqui, nada acontece por acaso, sempre tem um motivo, nós

sabemos que para todo mal existe uma cura! Eu vejo que Deus está



preparando um futuro brilhante para o senhor e no futuro passará ainda um

tempo estudando no laboratório de meu falecido marido!

- Devo confessar para a senhora que hoje estou em pé apenas pelo ódio

que sinto!

Ele esperou a pior das reações, mas apenas um sorriso de

compreensão;

– A senhora acha isso normal? - indagou com um agudo grau de

reprovação.

- E o que deveria fazer meu querido, chorar ou reprová-lo, isso não nos

levaria a nenhum lugar, todos nós já vivemos ou viveremos essa mesma

situação, a escolha será sempre sua, você nunca poderá culpar outra pessoa

pelas suas escolhas! – Enquanto falava Ricardo teve a impressão de ter visto

seus olhos mudarem de cor.

Ele não querendo entender muito bem o que estava ouvindo, disfarçou e

tentou achar alguma tomada na casa, nada encontrado.

- Me desculpe, mas vocês não tem energia elétrica em casa? –

perguntou em tom de curiosidade.

- E para quê teríamos? – Assistir novelas e aquele monte de notícias

sobre desastres, muito obrigado moço, mas aprendi cedo que somos todos

manipulados pelos meios de comunicação!

- Não só isso, e geladeira, computador, ar condicionado? - isso não lhe

faz falta? – Ricardo perguntou com certo tom de indignação.

- Prefiro comida fresca, as janelas abertas nos refrescam o suficiente, eu

não tenho do que reclamar!

- Confesso que estou impressionado! Mas eu preciso ir, a senhora sabe

onde posso encontrar um taxi?

- Taxi não, mas a rodoviária fica aqui perto, meu filho te levará até lá!

- Obrigado dona Cleuza pela sua hospitalidade e pelo cafezinho, está

uma delícia!

- Que é isso moço, eu faço o que a voz dentro da minha cabeça pede, e

eu tenho que falar para o senhor, não existe “acaso” nessa vida.

Ricardo um tanto desconfiado tentou entender o que a senhora quis

dizer, mas desistiu.



Dona Cleuza entrou no pequeno quarto de Mário para acordá-lo e

Ricardo em meios a pensamentos escabrosos relembrava o que havia ocorrido

no dia anterior, e a única razão que encontrou foi o dinheiro e o poder, olhava

para aquele casebre simples no meio do nada, apesar da simplicidade tinha mil

vezes mais amor e felicidade do que sua imensa mansão da Chácara Flora.

- Mário, levanta menino! O senhor desculpa viu... Às vezes ele toma

umas e outras com a namoradinha que trabalha de babá na casa de um povo

podre de rico e perde a hora!

Quando ele saiu do quarto, Ricardo percebeu que não se tratava

exatamente de um menino, Mário media cerca de 1,90m e era bem forte.

- Mário, será que você poderia me levar à rodoviária mais próxima?

Perguntou Ricardo enquanto pegava uma nota de R$ 100,00.

- Guarde seu dinheirinho moço, pelos seus trajes deve estar precisando

mais que eu!

Falou o jovem em tom de brincadeira.

– Assim que eu tomar café eu te deixo lá!



O CAOS

A única rodoviária do pequeno município estava em condições precárias,

e um barzinho na esquina era o único comércio próximo à rodoviária, lá o

Ricardo daria um passo do qual por muitos anos se arrependeria

amargamente.

Revoltado com tudo que descobrira o jovem não pensava em nada a não

ser na vingança.

- Eu vou acabar com aquela bruxa, pai eu juro que lhe vingarei! –

pensava Ricardo consigo mesmo, enquanto as lágrimas teimavam em rolar

abundante por sua face.

E seu ódio foi sua distração, não percebeu que havia alguém o

observando às espreitas, distraidamente pediu um café na pequena lanchonete

da rodoviária, retirou um maço de notas de cem reais para pagar.

Dois homens que o estavam observando a certa distância foram se

aproximando lentamente.

- Ei rapaz, está indo para onde no dia 29 de dezembro? – perguntou um

deles, com uma voz artificialmente solícita.

- Senhor me desculpe, mas isso realmente não é de sua conta!

Respondeu o jovem que não disfarçava seu asco pelo lugar sem

requintes e sujo.

Nesse momento um dos homens enviou um sinal para o outro que

aguardava a certa distância, que então foi se aproximando lentamente com um

dissimulado sorriso nos lábios.

- Ei seu Zé manda uma cerveja gelada aqui para os meus amigos eu

pago! E ai Marcelo tá perdido por essas bandas? – Perguntou o segundo

comparsa se aproximando cada vez mais.

- Pô! Souza meu velho, quanto tempo!! Estou aqui tendo dois dedos de

prosa com esse rapaz! – Simulou Marcelo.



Ricardo olhou para os dois fez meia volta e ia saindo quando Marcelo lhe

provocou.

- É mulher não é? Os motivos dessa sua agonia só podem ser um rabo

de saia! Oh seu Zé, manda mais um copo para o nosso amigo apaixonado!

Ricardo achou melhor não estender o assunto pegou o copo virou de

uma vez só, agradeceu e deu de costas, nesse momento rapidamente Souza

tirou do bolso um frasco contendo “Sonífero” e pingou duas gotas no copo

enquanto Marcelo o enchia, antes da terceira gota Ricardo virou

instintivamente, mas Souza fora mais rápido e guardou o frasco antes de

pingar quantia desejada.

- Aonde você vai? Sente-se conosco e vamos afogar as mágoas juntos!

- Preciso de ar puro, me desculpe cara, estou com um pouco de pressa!

Mas obrigado pelo convite.

- Então toma pelo menos mais este copo depois siga seu caminho. –

insistiu Souza.

Para não alongar mais ainda a conversa Ricardo tomou tudo de uma só

vez, se despediu e foi para o ponto do ônibus que o deixaria no terminal de

Santo Amaro. Passados cinco minutos percebeu que um estranho cansaço o

dominava e resolveu se sentar.

De dentro do bar os dois comparsas o observavam, vendo se a pequena

quantidade teria o efeito desejado.

Ricardo sentou no desconfortável banco do ponto de ônibus quando

descobriu que ainda esperaria mais 04 horas, pois o ônibus que viria antes

estava quebrado.

- Por isso é que odeio essa gente, nada funciona e eles apenas

esperam! Mas eles têm o que merecem, sequer lutam por melhorias. Pensava

Ricardo.

Após 15 minutos sentiu uma leve sonolência e seu estado de alerta

afrouxou-se, era justamente o sinal que os dois comparsas esperavam e a

aproximação foi súbita, rápida e precisa.

- E ai cara! Eu e meu amigo vamos fazer um bate e volta no litoral, você

não tá a fim de dar um rolê?



- Litoral... Só pode ser litoral sul meu! Obrigado, mas procurarei um

amigo que certamente me acolherá por uns tempos! – Despistou Ricardo.

- Vamos lá, não vejo motivos para recusar, me parece que o amigo tá

meio perdidão, às vezes um mergulho fará bem, esfriará a cabeça e colocará

as coisas no lugar.

Insistiu veementemente Marcelo.

Sem mesmo conseguir raciocinar ordenadamente Ricardo recusou o

convite, pois simplesmente abominava o litoral sul, porém os bandidos

mudaram a estratégia, e o convenceram a pegar uma carona até a casa de seu

amigo no Bairro dos Jardins.

Conforme era esperado Ricardo apagou 05 minutos após entrar no

carro, e nesse exato momento os três seguiam rumo ao litoral sul.

Riacho Grande é um local estratégico para os dois bandidos, sempre

param por ali para dar uma geral na vítima desacordada, Souza mantém uma

casa em uma rua quase morta para este fim, e para alguns seqüestros,

Marcelo encostou o carro, entrou na casa e saiu fumando um baseado.

Ricardo estava tendo um pesadelo horrível em que sua madrasta lhe

oferecia uma maçã envenenada, ele recusava, mas por algum motivo estava

imóvel enquanto ela ria sem parar, O desespero fez com que o jovem

acordasse gritando.

Marcelo percebeu que ele ainda estava sonolento e lhe ofereceu a

droga, Ricardo tentou recusar, mas Souza colocou o cigarro de maconha em

sua boca e sem condições físicas de resistir engoliu muita fumaça que o fez

tossir e vomitar em frente à casa de Souza, ainda assim o fizeram engolir mais

e mais fumaça.

Ricardo agora delirava e via as coisas de uma forma hilária, e a euforia

tomava conta de seu corpo conforme o enjôo passava.

- É isso seus pés rapados, vamos para o litoral sul comer uma farofa e

tomar uma caipirinha num quiosque de quinta, assim aquela bruxa nunca vai

me encontrar, a esta altura a polícia de São Paulo deve estar me procurando,

mas aqui neste lugar horrível, nem a polícia sobe, é isso ai meu chapa, vamos

para o litoral! – Delirava o jovem fugitivo.



- O que você aprontou cara, por que estão atrás de você? De certo fez

rolo, né meu chapa?

Às gargalhadas Ricardo falava em alto e em bom som que quem estava

sendo roubado era ele.

- Não preciso roubá-la meu camarada, ela é quem suja e usurpa meu

patrimônio com sua presença fétida e imunda!

Todos riram, e Marcelo entrou no carro e resolveu tocar rumo ao litoral,

estacionou o carro próximo a Serra de Mongaguá, e os dois convidaram

Ricardo para conhecer uma cachoeira onde várias pessoas se encontram.

Achando que não faria a menor diferença, a vítima os acompanhou, os dois

com um sorriso nos lábios sabiam que seus planos estavam para ter o

desfecho planejado, e chegaram a um local descampado especialmente para

limpar vítimas de sequestro relâmpago.

- Ai Ricardo! Vamos fumar mais um baseado aqui e depois a gente sobe,

firmeza? – Instigava o bandido.

- Ai não leva a mal não, mas eu não estou a fim de subir eu nem sei o

que estou fazendo aqui! – Falou Ricardo cambaleando.

- É o seguinte playboyzinho, do caralho faz o que eu mando e tá tudo

certo!

Souza rosnava as palavras para Ricardo em tom ameaçador.

- Eu não vou fumar esse bagulho não, ainda estou tonto com tanta

fumaça! - Protestou Ricardo.

Nesse instante Souza percebeu que teria que tomar uma atitude mais

drástica, sacou uma pistola automática e obrigou Ricardo fumar um baseado

inteiro.

Ricardo percebeu que eles iriam matá-lo e naquela altura do

campeonato seria um alívio. Marcelo deu uma geral em seus bolsos e achou os

rolinhos de notas de cem reais e um dos dois cartões de crédito que ele levava,

Souza preparou a arma, apontou para o peito da vítima e se assustou com as

gargalhadas do jovem prestes a ser assassinado.

- Vai seu pobrezinho de merda, quer me matar me mata, acha que fará

muita coisa com essa miséria!



Gritava o jovem prestes a morrer como se sua vida não lhe dissesse

nada.

- Vai, termina o serviço, assim posso ficar junto com meus pais para

sempre! – Desabafou Ricardo.

Souza meio surpreso com a cena foi andando para cima do jovem que

instintivamente andava para trás e no exato momento em que ele disparou,

Ricardo estava caindo por ter tropeçado na raiz de uma árvore nativa exposta e

escorregadia, caiu serra abaixo ficando a uns trezentos metros dos bandidos, e

estes ao visualizarem a poça de sangue que se formava, voltaram rapidamente

para o local onde haviam deixado o veículo.



O DESPERTAR

Os olhos estavam pesados e custavam a abrir, sentia uma dor muito

forte em seu ombro esquerdo e um forte cheiro de café invadia suas narinas,

tentou se levantar inutilmente. Quando conseguiu abrir os olhos percebeu que

estava em um minúsculo quarto de um casebre feito de madeira praticamente

dentro da Serra do Mar.

O ar preenchia seus alvéolos pulmonares com grande dificuldade, ele

sentia muita dor ao respirar e para seu desespero percebeu que continuava

vivo.

Gritou e mais uma vez tentou se levantar, tamanha foi sua dor que parou

no meio da tentativa e caiu bruscamente no chão de barro batido e desmaiou,

quando despertou novamente estava sobre a pequena cama novamente.

- Oi! Tente não se levantar bruscamente dessa vez, você perdeu muito

sangue e lutou contra a morte por cinco dias!

Uma voz suave e feminina preenchia aquele espaço.

Ricardo não sabia se estava falando com uma pessoa ou com um ser de

contos de fada.

- Cinco dias, onde estou, e quem é você? – perguntava demonstrando

todo seu espanto.

A garota aparentava ter uns 20 anos ou mais, seus negros cabelos com

um adorno de penas de arara-azul, contrastavam com seus olhos cor de mel,

sua pele era clara, mas havia traços indígenas, usava uma camiseta e uma

calça jeans.

- Você está na cabana do Mestre da Mata, eu o vi caído após ter ouvido

um forte barulho de arma de fogo e quando cheguei ao local o vi caído e se

esvaindo em sangue!



Impressionado com a beleza e simplicidade da moça e ao mesmo

aterrorizado com a pobreza do ambiente, Ricardo tentou se levantar

lentamente. Quando subitamente reconheceu em um velho quadro na parede

de madeira o mesmo desenho que havia na casa de Dona Cleuza e em seu

anel, a flor de Liz, entendendo não ser mais que uma simples coincidência,

voltou seus olhos para a jovem à sua frente.

- Não entendo o que você fazia no meio da mata, e como teve forças

para me trazer até aqui.

Não conseguia tirar os olhos dos lábios carnudos da linda jovem.

- Eu curso biologia, e estudo o ecossistema desde que nasci meus avôs

paternos eram índios, por isso tento catalogar todas as plantas da Serra,

estudo seus poderes de cura e de causar danos.

O olhar incrédulo de Ricardo perante a narrativa da jovem a fez fechar

seu lindo semblante, e dar as costas para o jovem ferido.

- Você não acredita não é? Pois saiba que foram as ervas que

promoveram a rápida cicatrização de seu ferimento e provavelmente restará

dele apenas pequenina cicatriz, se tivéssemos tentado levá-lo ao hospital

convencional talvez tivesse morrido no meio do caminho! – Falou com extrema

ferocidade, sinceridade e simplicidade a jovem Ísis.

Ricardo olhou para seu ombro e se surpreendeu com o avanço da

cicatrização e se envergonhou do pouco caso que fez. Quando Ricardo se deu

conta, visualizou uma terceira figura que adentrava a cabana.

- Mestre o baleado acordou! – Disse Ísis tentando demonstrar certa

indiferença.

O velho se aproximou rapidamente de Ricardo e sem dizer uma palavra

examinou o ferimento, depois virou-se e foi para a cozinha improvisada,

colocou mais algumas ervas dentro de um pequeno moedor e começou a socar

com o pilão, retirou o sumo embebeu uma faixa e enrolou no ombro de

Ricardo, que passivamente sem reação alguma e completamente atônito se

deixou enfaixar.

Em seguida entregou um envelope pequeno à jovem que saiu da cabana

sem se despedir de Ricardo.

- Por favor, me responda senhor, onde estou?



O olhar daquele velho, de barbas desgrenhadas e demasiadamente

longas, era penetrante como se conseguisse controlar os impulsos de Ricardo.

- No lugar onde deveria estar e onde todos nós estamos! – Respondeu

com um tom de bondade. – No Universo!

O Mestre da Mata abriu um sorriso mostrando seus dentes

surpreendentemente brancos, e suas roupas também estavam muito limpas,

Ricardo confuso se apoiou no velho para sentar-se no leito improvisado,

apoiando as costas em dois travesseiros.

- O senhor pode ficar tranquilo que assim que me recuperar irei

recompensá-lo, é só voltar a caminhar que tomarei providências para conseguir

uma casa nova para o senhor! Eu irei ajudá-lo! – Disse Ricardo em tom de

gratidão.

A indiferença as suas palavras deixaram Ricardo frustrado e confuso,

pensava em seu íntimo que tudo aquilo teria um preço, pois aprendeu em sua

vida que todas as coisas têm um preço.

- Repouse um pouco mais, não poderá ficar aqui por muito tempo! O

perigo se aproxima!

O tom profético dessas palavras e as mãos abertas apontando para o

teto fez Ricardo se lembrar das estórias em quadrinhos.

- Tens uma longa jornada a percorrer ainda, lembre-se siga sempre seu

coração! – Finalizou a frase com um sorriso bondoso..

A fome começava a se fazer presente à consciência de Ricardo e ao

olhar ao seu redor percebeu que não havia fogão, apenas um mini botijão de

gás onde faziam café, fechou os olhos e automaticamente seus pensamentos

se voltaram para o eminente perigo que o rondava, fazia os cálculos

mentalmente e percebera que sua madrasta deveria estar em seu encalço.

Ricardo estava prestes a perguntar ao velho senhor se tinha algo para

comer quando subitamente aquela jovem entrou na cabana com algumas

sacolas de supermercado, trouxera pão de forma, queijo fatiado, três caixas de

suco natural de laranja e várias barras de cereal.

- Mestre foi o que deu para trazer sem chamar muita atenção, e como o

senhor pediu trouxe o jornal de hoje!



O velho Mestre da Mata sequer olhou para as sacolas de mercado,

pegou o jornal e começou a folhear, se virou para Ricardo e passou a olhá-lo

com maior curiosidade!

- Coma rapaz, depois eu gostaria que explicasse sobre a matéria escrita

neste jornal. – Disse o velho com expressão de curiosidade.

Ricardo estava com tanta fome que devorou três pães e um litro de suco

em menos de vinte minutos. E no leito mesmo pegou o jornal e começou a ler o

local indicado pelo velho. Subitamente um frio começou a percorrer sua coluna

vertebral lentamente, os dois jovens que lhe deram carona estavam mortos e

ao lado da foto dos corpos estava sua foto em tamanho aumentado com o título

de página inteira: “Mortos possíveis seqüestradores de jovem desaparecido

desde o enterro do pai, o magnata Gabriel Andrada e Almeida”.

Ficou claro para o jovem qual era o plano de sua madrasta declará-lo

desaparecido e assim que surgisse a oportunidade sumir com ele de uma vez

por todas.

Os dois, na foto do jornal, estavam deitados na posição de decúbito

ventral, o que significava que foram baleados pelas costas, todas aquelas

séries americanas serviram para algo afinal. Continuava a matéria: “esses dois

criminosos foram pegos em um furto, na fuga encontraram com a polícia houve

troca de tiros, e os dois vieram a falecer, cartão de crédito do jovem desa-

parecido Ricardo Andrada e Almeida, foi encontrado em poder da dupla de

criminosos”.

- Senhor eu posso explicar, essa foto é realmente minha e eu cai em

uma cilada!

- A mim você não deve explicações, a única coisa que poderá lhe cobrar

é a sua consciência, porém de alguma forma se a Providência lhe mandou até

mim é por algum motivo!

A jovem se aproximou lentamente de Ricardo sentou ao seu lado e

segurou sua mão enquanto o olhava em seus olhos com muita segurança.

- Ricardo Andrada e Almeida, é seu nome?

- Sim! Este é o meu nome!

- Agora entendo por que sua expressão de asco ao olhar esta cabana,

você deve ter crescido em meio ao conforto material.


