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À minha mãe,
que sempre me falou sobre o amor.

E a meu pai,
que me contou a história de Perséfone.
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no princípio, foi uma sensação boa. Talvez como se ela es-
tivesse em um parque de diversões. As quedas mais acentuadas 
davam-lhe um vazio no estômago, mas parte de sua mente en-
carava aquilo como uma brincadeira. sentia uma curiosa eufo-
ria, vontade de rir e gritar, misto de medo e prazer. Chegava a 
sorrir às vezes, de olhos fechados, entregue ao torpor provocado 
por aquele ondear constante. não sabia bem qual era seu estado 
de consciência, tendo às vezes a certeza de estar desperta e em 
outros momentos a impressão de que sonhava. enquanto nave-
gava a região desconhecida, divertia-se com aquele sobe e desce 
e tinha mesmo uma sensação de poder, ao singrar o ar assim, 
destemida.

Mas de repente, sem aviso, houve o grande vácuo.
seu estômago, sugado para cima pela força oposta à da gra-

vidade, pareceu pregar-se em algum ponto junto à glote, sufo-
cando-a. Toda a caixa torácica agora dançava frouxa, vazia de 
órgãos, o espaço contido entre as costelas tornara-se subitamen-
te oco, gelado.

Abriu os olhos, banhada em suor, frio como o ar que ocu-
pava seu estômago.

e ouviu os gritos.
Vinham de todas as direções. não era um sonho, era real. 

Estava acontecendo.
passando as mãos no rosto e nos olhos, tentou endireitar-se 

no assento, mas uma garra invisível a puxava para cima, en-
quanto seu ventre era esmagado pela pressão quase intolerável 
do cinto de segurança.

sua boca ficou instantaneamente seca, mas sentia mais raiva 
do que medo. não era hora de morrer. Cravou com toda a força 
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as mãos nos braços da poltrona e voltou a fechar os olhos, 
apertando-os. esperou. Após um tempo imensurável, houve 
um alívio da pressão. A fuselagem estremeceu, o avião pareceu 
recuperar o controle sobre si mesmo e, com um ronco, venceu 
o vácuo no qual havia despencado. ouviu novos gritos. Ao lon-
ge, um choro de criança. reabriu os olhos, devagar, temendo 
fazer qualquer gesto, por mínimo que fosse, e com isso provo-
car nova desestabilização. Uma gota de suor equilibrou-se em 
sua sobrancelha e pingou no rosto, enquanto ela olhava desola-
da para o assento vazio a seu lado. estava só.

respirou fundo, passou a língua nos lábios. Lixa sobre lixa. 
Um novo ronco dos motores, como se o avião lutasse, tentasse 
desviar-se dos abismos de ar. Um estremecimento. e no segundo 
seguinte novo vácuo. Uma queda mais curta do que a primeira, 
porém talvez mais aterrorizante, porque agora todos sabiam — 
todos estavam à espera. ouviu um barulho de vidro se estilha-
çando. Um copo, talvez. e a voz de um homem pedindo calma, 
em meio a um zumbido infernal.

Trincando os dentes, encostou o queixo no peito e assim 
ficou, em um esforço para evitar que seus maxilares se chocas-
sem. sentia-se tremer por dentro, mas depois de algum tempo 
percebeu que todo o avião trepidava, uma vibração cada vez 
mais forte. sentiu cócegas nas narinas e essa constatação a fez 
explodir em uma gargalhada nervosa. Algumas fileiras à frente, 
uma mulher de olhar severo esticou a cabeça e olhou para trás, 
nela cravando dois olhos desesperados. o riso dela, descontro-
lado, continuou. Até que o rosto da mulher desapareceu por 
trás dos encostos forrados de toalhinhas brancas.

Aquele desaparecimento foi um abandono. onde estavam 
todos? Com a luz geral apagada, via apenas, aqui e ali, os pe-
quenos fachos individuais de leitura. ouvia gritos, é verdade, 
mas não havia ninguém à vista e, de onde estava, tolhida pelo 
cinto de segurança e pelos movimentos bruscos do avião, só 
enxergava os encostos das poltronas, como se os passageiros se 
tivessem encerrado em seus assentos, ovos da morte onde aguar-
davam a explosão final.
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esse pensamento foi um erro. A energia do fogo imaginado 
pareceu materializar-se, rompendo o equilíbrio precário e de-
sencadeando novo horror. Um trovão sacudiu os céus e todo o 
avião foi percorrido por um raio azulado, que durou uma fração 
de segundo mas impregnou de estranha radiação o ambiente, 
tingindo-o de uma cor irreal. e em seguida mais um vácuo os 
tragou a todos.

Dessa vez o avião não se deixou mergulhar por inteiro, mas, 
parecendo resistir, adernou, entortou-se, uma das asas sucum-
bindo mais do que a outra. Um porta-bagagem se abriu e de lá 
despencaram, em torrente confusa, dois volumes escuros e vá-
rios travesseiros, provocando mais uma onda de gritos.

De repente, com um ruído grave, o avião embicou mais e, 
parecendo agora derrotado pela tormenta, despencou por intei-
ro. segurando com as duas mãos o queixo que batia descontro-
lado, ela se forçou a olhar para fora, através da janelinha oval. 
na escuridão que os circundava, às vezes um raio vinha ilumi-
nar a asa, onde a gigantesca turbina soltava seu ronco rouco, 
engasgado. no mais, era tudo negror. e abaixo o mar, talvez 
— mais nada.

o avião inclinava-se cada vez mais e mais rápido, mergu-
lhando de cabeça na noite, embicando em um ângulo intolerá-
vel, em que a pressão do ar fatalmente acabaria por romper o 
aço e espatifá-lo. É a morte, pensou. e o eco daquele pensamen-
to foram os estalos de centenas de compartimentos que se abri-
ram automaticamente, deixando cair as máscaras de oxigênio, 
que penderam de seus fios de plástico como frutos tardios.

sentia-se entorpecida, oca, quase morta já. Cada átomo de 
seu corpo fora de súbito tomado por uma sensação física de di-
fícil definição, por uma estranha embriaguez, algo que a en-
charcava e preenchia, que pressionava mais e mais, em um 
crescendo. Levou algum tempo até perceber aquilo que a tres-
passava: era o silêncio.

olhou em torno e compreendeu.
As turbinas haviam cessado de funcionar.
estava acabado. Agora, sim, era o mergulho sem volta, a 
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lenta porém inadiável trajetória que se acelerava, como numa 
vertigem, rumo ao desconhecido. Todas as incertezas, todos os 
temores de todas as vidas que vagam pelo universo em todos os 
tempos convergindo para aquele momento crucial, a hora gran-
de, a verdade final, fosse qual fosse. Todos, cada um dos seres 
humanos ali encerrados, estavam frente a frente com a própria 
morte.

por isso, o silêncio. Aquela constatação criara no avião 
uma quietude tumular. A consciência do fim próximo descera 
sobre todos como uma bola de chumbo, e o peso daquela cer-
teza estava muito além dos sons — das palavras, dos gritos e 
do pranto.

Mas, por um segundo, ela quis rebelar-se. sorveu o oxigê-
nio da máscara. Tinha vontade de levantar-se e gritar. precisa-
va sair, queria sentir o vento gelado, a tempestade em seus ca-
belos, morrer livre no espaço e não entre ferros retorcidos. 
Afastando a máscara, chegou a abrir os lábios para dar seu 
grito, mas estacou, ao perceber na fileira central à sua esquerda 
a figura solitária de um homem que, podia jurar, antes não es-
tava ali.

Vestia um sobretudo escuro com a gola levantada e ela mal 
podia divisar seu rosto na penumbra. Mas notou que os cabelos, 
iluminados pelo facho da luz de leitura, formavam pequenos 
anéis cor de prata, atados pelo elástico da máscara. parecia 
concentrado, alheio ao terror que o circundava. Munido de 
caneta e de uma pequena agenda que colocara sobre a bandeja 
dobrável à sua frente, escrevia sem parar. por seus movimentos, 
percebeu que era uma escrita nervosa, de letras grandes e des-
cuidadas, com frases que preenchiam rapidamente as páginas. 
páginas viradas quase com raiva, talvez pequenas demais para 
o testemunho daquele homem que tinha muita pressa.

Com novo solavanco, o avião embicou ainda mais e os pas-
sageiros, como se subitamente libertos de sua catalepsia, reco-
meçaram a gritar. gemidos, estalos, baques. o tempo daquela 
viagem se esgotava.

Levando a mão à garganta, sentindo-se outra vez sufocar, 
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ela se esforçou para manter os olhos fixos no homem. Conti nua-
va escrevendo febrilmente, cada vez mais curvado sobre o papel, 
enquanto o avião se precipitava, na queda agora inevitável.

e a ela ocorreu que talvez ele estivesse tentando, naqueles 
instantes finais, gravar na pequena agenda alguma impressão, 
opinião, ideia, quem sabe mesmo uma declaração de amor. Tal-
vez fosse isso, talvez procurasse registrar nas páginas sua marca, 
um documento de sua passagem pela Terra, em uma tentativa 
desesperada de permanecer, sem nem ao menos ter certeza de 
que aqueles pedaços de papel sobreviveriam ao impacto. Como 
a mensagem de um náufrago na garrafa.

e ela pensou no diário da mãe.
o que ela deixara escrito era, também, uma tentativa de 

permanecer, de sobrepujar o esquecimento. Como de resto o 
eram todos os escritos, todas as pinturas, desenhos, melodias 
— toda a arte inventada pelo homem em milhares de anos. Uma 
tentativa vã, nada mais do que a ilusão de vencer a morte — 
quando a morte é o poder maior. A morte é Deus.

e, ante esse pensamento, explodiu em nova gargalhada his-
térica, abafada um segundo depois por todos os sons do inferno, 
desencadeados a um só tempo, quando um deslocamento de ar, 
estupendo e devastador, rompeu a fuselagem alguns metros à 
sua frente. o poder do ar rasgando o aço, a natureza despeda-
çando a máquina, os gritos aterrorizados, o ruído metálico de 
assentos sendo arrancados e atirados ao espaço.

sentiu no rosto um sopro gelado, enquanto seus olhos, ar-
regalados de horror, ainda tiveram tempo de ver que o avião, 
nave fantasma, vagava sem cabeça no espaço: a pressão da queda 
partira-o em dois e a cabine de comando desaparecera. Um, 
dois, dez, vinte segundos, talvez, se passaram. Vinte segundos 
em que os sobreviventes, ali acorrentados, foram trespassados 
pela vertigem do pânico supremo, do terror inominável, quando 
o que se quer é que sobrevenha logo o nada.

no último segundo, ela viu o céu, negro. O Inferno é frio, 
pensou. Mas estava errada. pois no mesmo instante uma bola de 
fogo varreu o avião como a língua de um demônio, viajando na 
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velocidade da luz para em seguida expandir-se e romper de 
dentro para fora o que restava da fuselagem, cujos pedaços 
calcinados ficariam boiando ainda por muito tempo lá embai-
xo, nas águas escuras.



primeira parte
DIárIo De perséfone
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porque eu era apenas uma menina quando me vi pela pri-
meira vez diante de ti.

era um dia de primavera e a brisa balançava meus cabelos 
enquanto eu colhia flores sob as arcadas sombreadas do cami-
nho. Levava nos braços uma cesta, que logo ficaria no chão — 
ela também solitária, ela também para sempre perdida.

Tinha acabado de me deter perante a beleza agressiva de 
um narciso, em meio ao trançado das folhagens, e tentava ar-
rancá-lo, mas seu caule, escorregadio, resistia. Deixei na relva a 
cesta de flores e, concentrando nas mãos toda a força que pos-
suía, consegui afinal arrancar a flor da terra.

olhava o narciso como a um troféu, suas raízes úmidas à 
mostra, quando ouvi um ruído. De início um murmúrio, um 
rumor apenas. Depois um troar crescente, um tremor, um ru-
gido, um trovão subterrâneo que fez o solo estremecer e fen-
der-se diante de mim, atirando-me ao chão, o narciso ainda 
entre as mãos. ergui-me, o olhar turvo, os dedos sujos de terra 
tentando afastar a mecha de cabelos que me caía nos olhos. e 
nesse instante eu te vi.

Meu corpo pequeno tremeu defronte de tua figura monu-
mental, desfraldada como uma nau, as mãos apoiadas à cintura 
em desafio, os cabelos envolvendo-te o rosto, desgrenhados e 
negros. escura era também a barba, que reforçava tua expressão 
severa, quase feroz, embora houvesse nos lábios a sombra de um 
sorriso. por um instante, tu ficaste imóvel, e nada havia em tua 
conduta que justificasse o presságio que me assaltou de imedia-
to. exceto talvez o olhar. Tu me olhavas como se me varasses.

Compreendi. Tu me levarias contigo. não havia dúvida, tu 
me arrancarias de meu pequeno jardim de amoras e passari-
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nhos, me atirarias às costas e comigo tomarias a carruagem 
maldita. eu nunca mais veria a luz do sol, não mais ouviria o 
regato cantando por trás dos tufos de lírios, não voltaria jamais 
a ter entre os dedos a areia dourada das margens.

por um segundo, esperei. e todo o meu corpo se preparou 
para o contato com tua pele áspera. Mãos, braços, músculos, 
pelos que me tocariam, selando a condenação. eu estava perdi-
da, mas estava pronta. Como é possível a uma criança ter cons-
ciência tão completa de seu destino? Assim era. eu sabia tudo, 
conhecia cada sombra do horror que me aguardava. sob o invó-
lucro de um corpo intocado, virgem, meu espírito estava im-
pregnado de histórias. e se havia em meu coração de menina a 
certeza da morte em vida, havia também pressa para que se 
desse a entrega. eu queria me perder em teu abraço envenena-
do. não havia como fugir — nem por quê.

fechei os olhos por um instante, antevendo, trêmula, as 
paredes úmidas que me levariam ao centro da Terra, os filetes 
d’água descendo e empapando o chão por onde passariam as 
rodas da carruagem. água, terra, lama transformando-se depois 
em vapores de calor, gases que se tornariam mais e mais quentes 
à medida que corrêssemos rumo às profundezas.

e, ao abrir os olhos, vi que já não estava de pé, no jardim, e 
sim colada ao teu corpo, enquanto a carruagem era tragada 
para a caverna que se rasgara diante de nós, ante teu gesto im-
perioso. era, como eu antecipara, um túnel pegajoso, regado 
por águas pútridas, de onde emanavam vapores de enxofre. Ins-
pirei com força para que os gases malditos me tomassem por 
dentro, para que, deles impregnada, eu desmaiasse e assim fosse 
cúmplice sem culpa.

Devo ter perdido a consciência, de fato. pois de repente ou 
um dia, após um lapso imensurável de tempo, vi-me deitada nua 
sobre um piso de pedra, rodeada por um mundo desconhecido. 
Minha pele em contato com o solo me transmitiu uma informa-
ção absurda e indecifrável, pois havia, a um só tempo, calor e 
gelo contidos na mesma matéria. A pele ardia de fogo e frio. 
Levantei-me devagar, olhando ao redor. e se ao tato havia calor 
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e gelo, o sentido da visão era alimentado a um só tempo por 
escuridão e luz, em novo paradoxo. Através da penumbra eu 
podia ver a paisagem árida que me cercava.

estava encerrada em um mundo feito de pedra, um mundo 
hostil e morto que me circundava. e de pedra parecia ser tam-
bém o único arbusto visível, com suas folhas ressequidas, cor de 
chumbo, dispostas sobre os galhos como gotas de lava vulcâni-
ca. era ali, entre aqueles galhos mortos, que estava o fruto do 
Inferno. Destacava-se de tudo, da paisagem em torno e da pró-
pria árvore que o sustentava, pela cor e pela forma. não havia 
nele as arestas, a agudez de ângulos, a aridez presentes em toda 
parte. era uma fruta cheia de colorido e frescor, redonda e ro-
sada, com a casca manchada por pequeninos pontos dourados. 
Quase luzia.

e, contudo, mais uma vez, minha alma de criança percebeu 
de imediato seu significado — e seu perigo. sabia que sua bele-
za trazia a mácula, que seu sabor doce deixaria na boca o fel, 
sinal de condenação eterna. não devia prová-la, precisava mes-
mo evitar fitá-la, afastar-me dali. Devia resistir, vencer a fome, 
a angústia, o silêncio, o vazio. esperar. Aguardar que alguém 
rompesse o véu da solidão para me tirar de lá. seria a única 
saída possível. Mas eu teria forças?

Já, então, conhecia a resposta. sabia — sempre soubera — 
que para mim não havia salvação. eu estava condenada a provar 
da romã proibida.




