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Ja mais vou es que cer aque la úmi da e tem pes tuo sa ma nhã 
de ja nei ro de 1998 em que Frank ater ris sou em ta veu ni, uma 
pe que na ilha do ar qui pé la go Fi ji. tro ve ja ra a noi te in tei ra, e, 
an tes do ca fé da ma nhã, os do nos do ma ra vu Plan ta tion re sort 
ti ve ram de cui dar do con ser to de um pro ble ma na ins ta la ção 
elé tri ca. Co mo a câ ma ra fri go rí fi ca cor ria pe ri go, ofe re ci-me 
pa ra ir de car ro a ma tei bus car os no vos hós pe des, que che ga-
riam à li nha de mu dan ça de da ta no voo da ma nhã, vin dos de 
na di. an ge la e jo chen Kiess acei ta ram agra de ci dos mi nha aju-
da, e jo chen me elo giou di zen do que nu ma si tua ção crí ti ca 
sem pre se po dia con tar com um bri tâ ni co.

o sé rio no rue guês cha mou mi nha aten ção as sim que en-
trou no ji pe em com pa nhia de um ca sal de ame ri ca nos. ti nha 
cer ca de qua ren ta anos, es ta tu ra me dia na e ca be los lou ros, co-
mo a maio ria dos es can di na vos, mas olhos cas ta nhos e um sem-
blan te um tan to aba ti do. apre sen tou-se co mo Frank an der sen, 
e lem bro que che guei a pen sar que tal vez per ten ces se àque la 
ra ra ca te go ria de se res hu ma nos que a vi da to da se sen tem opri-
mi dos na ter ra pe la bre vi da de da exis tên cia e pe la fal ta de es-
pí ri to. es sa su po si ção se dis si pou quan do, na que la mes ma noi-
te, sou be que ele era bió lo go evo lu ti vo. Pa ra quem já tem cer ta 
pre dis po si ção à me lan co lia, a bio lo gia evo lu ti va de ve ser uma 
ciên cia bem pou co re con for tan te.

sen ta do à es cri va ni nha na mi nha ca sa de Croy don, olho 
pa ra um car tão-pos tal amas sa do, da ta do de Bar ce lo na, 26 de 
maio de 1992. o pos tal mos tra uma fo to da sa gra da Fa mí lia, a 
ca te dral ina ca ba da de gau dí, e traz no ver so:
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meu que ri do Frank,

che ga rei a os lo ter ça, mas não vou so zi nha. tu do vai 
ser di fe ren te a par tir de ago ra, vo cê tem que es tar pre pa ra-
do. não me cha me! Que ro sen tir seu cor po an tes que ha ja 
pa la vras en tre nós. Lem bra da be bi da má gi ca? Lo go vo cê 
vai to mar al gu mas go tas. Às ve zes te nho me do. se rá que eu 
e vo cê po de mos fa zer al gu ma coi sa pa ra acei tar que a vi da 
se ja tão bre ve?

sem pre sua, 
Ve ra.

Frank me mos trou de re pen te o pos tal com aque las tor res 
al tas uma tar de em que to má va mos cer ve ja no bar do ma ra vu. 
eu ti nha lhe con ta do que per de ra shei la al guns anos an tes, e 
Frank con ti nuou ali, sen ta do, por um bom mo men to, até que 
com um ges to brus co ti rou a car tei ra do bol so e pu xou um 
car tão-pos tal do bra do, que ime dia ta men te des do brou e pôs 
em ci ma da me sa. o tex to es ta va es cri to em es pa nhol, mas o 
no rue guês tra du ziu pa la vra por pa la vra. Pa re cia pre ci sar da 
mi nha aju da pa ra as si mi lar o que aca ba va de tra du zir.

— Quem é Ve ra? — per gun tei. — Vo cês eram ca sa dos?
aquies ceu com um mo vi men to de ca be ça.
— a gen te se co nhe ceu na es pa nha, no fim dos anos 80. 

Pas sa dos al guns me ses, já vi vía mos jun tos em os lo.
— e o re la cio na men to ter mi nou?
ne gou com a ca be ça, mas dis se:
— ela vol tou a Bar ce lo na dez anos de pois. Foi no ou to no 

pas sa do.
— Ve ra não é um no me ti pi ca men te es pa nhol — ob je tei. 

— nem ca ta lão.
— É o no me de um po voa do da an da lu zia — ex pli cou. — 

se gun do sua fa mí lia, ela foi con ce bi da lá.
exa mi nei o pos tal.
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— ela foi a Bar ce lo na vi si tar a fa mí lia?
de no vo ne gou com a ca be ça.
— Foi apre sen tar sua te se de dou to ra do.
— não di ga.
— so bre as mi gra ções da es pé cie hu ma na a par tir da áfri-

ca. Ve ra é pa leon tó lo ga.
— e quem ela le vou a os lo?
Frank olhou pa ra o fun do do co po.
— son ja — dis se sem mais nem me nos.
— son ja?
— nos sa fi lha, son ja.
— Quer di zer que vo cês têm uma fi lha?
apon tou pa ra o pos tal.
— Foi as sim que fi quei sa ben do que Ve ra es ta va grávida.
— de vo cê?
es tre me ceu.
— a me ni na era mi nha fi lha, sim.
Com preen di que al gu ma coi sa de via ter ido mal e ten tei 

adi vi nhar o que po de ria ter acon te ci do. mas eu ti nha ou tro 
pon to de re fe rên cia e fa lei:

— e a tal “be bi da má gi ca”, da qual vo cê ia pro var al gu mas 
go tas? soa bas tan te ten ta dor.

He si tou. de pois sor riu com cer ta ti mi dez an tes de ne gar a 
im por tân cia da qui lo.

— na da, bo ba gem, coi sas da Ve ra.
Cha mei o gar çom e pe di ou tra cer ve ja. Frank mal ha via 

to ca do na de le.
— Con te — pe di.
e Frank con tou:
— tí nha mos em co mum a mes ma se de in tran si gen te de 

vi da. ou se rá que de vo cha mar is so de “ân sia de eter ni da de”? 
não sei se com preen de o que que ro di zer.

Cla ro que com preen dia. sen ti o co ra ção ba ter no pei to e 
pen sei que de via me acal mar. er gui a pal ma da mão pa ra lhe 
dar a en ten der que não pre ci sa va me ex pli car o que era a ân sia 
de eter ni da de. ele en ten deu. apa ren te men te, não era a pri mei-
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ra vez que Frank ten ta va ex pli car o que que ria di zer com aque la 
his tó ria de ân sia de eter ni da de. acrescentou:

— nun ca ti nha en con tra do nu ma mu lher es sa ne ces si da de 
ir re sis tí vel. Ve ra era uma pes soa ca lo ro sa e rea lis ta. mas tam-
bém vi via me ti da no seu mun do, me lhor di zen do, no mun do da 
pa leon to lo gia. era das que se orien tam mais ver ti cal men te do 
que ho ri zon tal men te.

— Co mo?
— não lhe in te res sa va o que acon te ce na rua ou no es pe lho. 

era bo ni ta, mui to bo ni ta. mas nun ca a vi fo lhean do uma re vis-
ta fe mi ni na.

ele con ti nua va sen ta do, me xen do a cer ve ja com o dedo.
— Con tou-me que, quan do jo vem, ti nha ti do mui tas fan ta-

sias so bre uma be bi da má gi ca que lhe con ce de ria a vi da eter na 
quan do ti ves se be bi do a me ta de da do se. as sim, dis po ria de um 
tem po ili mi ta do pa ra en con trar o ho mem a quem da ria a ou tra 
me ta de e po de ria ter cer te za que um dia en con tra ria es se ho-
mem da sua vi da, se não na se ma na se guin te, pe lo me nos de pois 
de cem ou mil anos.

apon tei pa ra o pos tal.
Frank sor riu com re sig na ção:
— Quan do vol tou de Bar ce lo na, na que le ve rão de 92, de cla-

rou so le ne men te que, de uma ma nei ra ou de ou tra, tí nha mos 
to ma do al gu mas go tas da be bi da má gi ca com que so nha va des de 
pe que na. Pen sa va no fi lho que ia nas cer. al go de nós dois já ti-
nha co me ça do a vi ver sua pró pria vi da, di zia ela. al go que tal vez 
des se fru tos du ran te mi lha res de anos.

— a pos te ri da de, vo cê quer di zer?
— sim, era nis so que ela pen sa va. de fa to, to dos os se res 

hu ma nos da ter ra des cen dem de uma mu lher que vi veu na 
áfri ca faz al gu mas cen te nas de mi lha res de anos.

to mou um go le de cer ve ja, e co mo não dis se mais na da por 
um bom tem po, ten tei fa zê-lo pros se guir.

— Con ti nue, se qui ser — fa lei.
olhou-me nos olhos. Foi co mo se, por um ins tan te, ava lias-
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se se eu era ou não um ho mem em quem po de ria con fiar. Con-
ti nuou:

— Quan do che gou a os lo, me ga ran tiu que não te ria he si-
ta do em com par ti lhar co mi go a be bi da má gi ca, se a ti ves se. 
ob via men te não me deu ne nhu ma “be bi da má gi ca”, mas, de 
to do mo do, eu vi vi aqui lo co mo um gran de mo men to. Con si-
de rei uma coi sa su bli me o fa to de que ou sas se fa zer uma es co-
lha ir re ver sí vel.

Com um ges to de ca be ça, de cla rei-me de acor do.
— já não é co mum as pes soas se pro me te rem fi de li da de 

eter na. Fi cam jun tas no que é bom, mas lo go que vem o que é 
ruim, mui tas sim ples men te se se pa ram.

Pa re ceu de re pen te um pou co ir ri ta di ço:
— Creio que me lem bro li te ral men te do que ela dis se: “Pa-

ra mim só exis te um ho mem e uma ter ra, e se sin to is so tão 
in ten sa men te, é por que só vi vo uma vi da”.

— Que de cla ra ção mais sin gu lar — dis se eu. — e o que 
acon te ceu em se gui da?

Foi bem se co. de pois de es va ziar o co po de cer ve ja, con-
tou-me que ti nham per di do son ja quan do ela es ta va com qua-
tro anos e meio, e que, des de en tão, a con vi vên cia dos dois se 
tor na ra im pos sí vel. era mui ta dor sob o mes mo te to, ex pli cou 
Frank. e fi cou con tem plan do o co quei ral.

não fa lou mais no as sun to, ape sar de eu ter fei to al gu mas 
ten ta ti vas dis cre tas pa ra re to má-lo.

a con ver sa tam bém foi in ter rom pi da de cer to mo do por 
um sa po enor me que pu lou pa ra o deck em que es tá va mos. ou-
viu-se um “chap!”, e o con tra ria do sa po sen tou de bai xo da me-
sa, en tre as nos sas per nas.

— Um sa po-cu ru ru — es cla re ceu o no rue guês.
— sa po-cu ru ru?
— ou Bu fo ma ri nus. Fo ram im por ta dos do Ha vaí faz pou co 

tem po, em 1936, pa ra com ba ter a gran de quan ti da de de in se tos 
nas plan ta ções de ca na-de-açú car, e se de ram mui to bem aqui.

apon tou pa ra o co quei ral, on de des co bri mos ou tros qua tro 
ou cin co exem pla res. mi nu tos de pois, pu de con tar até dez ou 
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do ze sa pos na rel va úmi da. já es ta va na ilha fa zia mui tos dias, 
mas nun ca ti nha vis to tan tos sa pos jun tos. ti ve a sen sa ção de 
que era Frank quem os atraía, e não pas sou mui to tem po até eu 
po der con tar mais de vin te exempla res. sen ti uma es pé cie de 
aver são ao ver tan tos sa pos juntos.

acen di um ci gar ro.
— Con ti nuo pen san do nes sa be bi da de que vo cê fa lou — 

dis se. — nem to do mun do ou sa ria pro vá-la. acho que a maio ria 
não pro va ria.

Pus o is quei ro na me sa, apon tei pa ra ele e sus sur rei:
— es se é um is quei ro má gi co. se vo cê o acen der ago ra, vi-

ve rá eter na men te na ter ra.
ele me en ca rou fi xa men te, sem sor rir. suas pu pi las pa re ce-

ram se ilu mi nar.
— mas tem que pen sar mui to bem nis so — pre ci sei —, por-

que só vai ter uma opor tu ni da de e nun ca po de rá vol tar atrás na 
de ci são que to mar.

— não tem im por tân cia — re pli cou com al ti vez, e não ti ve 
cer te za da es co lha que ele fa ria.

— Quer vi ver até a ida de nor mal do ser hu ma no? — per-
gun tei so le ne men te. — ou quer fi car na ter ra por to dos os 
sé cu los dos sé cu los?

Frank er gueu o is quei ro len ta mas de ci di da men te e o acen-
deu.

aqui lo me im pres sio nou. Fa zia qua se uma se ma na que eu 
es ta va na ilha, e fi nal men te não me sen tia tão só.

— não so mos mui tos — co men tei.
afi nal sor riu, um sor ri so lar go. Creio que nos so en con tro o 

sur preen deu tan to quan to a mim.
— não, pa re ce que não so mos tan tos as sim — ad mi tiu.
en di rei tou-se e me es ten deu a mão por ci ma do co po de 

cer ve ja.
Foi co mo se ti vés se mos con fia do um ao ou tro que per ten-

cía mos à mes ma or dem se le ta. nem a Frank nem a mim me tia 
me do a ideia de vi ver eter na men te. o que nos ater ro ri za va era 
o con trá rio.
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Fal ta va pou co pa ra o jan tar, e in si nuei que de vía mos ce le-
brar a con fra ter ni za ção com um drin que. su ge ri um gim pu ro, 
e ele con cor dou.

os sa pos con ti nua ram se mul ti pli can do no co quei ral, e vol-
tei a sen tir no jo. Con fes sei a Frank que ain da não ti nha me acos-
 tu ma do com os ge cos no quar to.

Che ga ram os co pos de gim, e en quan to o pes soal co me ça va 
a ar ru mar as me sas pa ra o jan tar, con ti nuá va mos sen ta dos, 
brin dan do aos an jos do céu. tam bém brin da mos àque le pe que-
no gru po de pes soas que não era ca paz de re pri mir sua in ve ja 
dos an jos por vi ve rem eter na men te. Por fim, Frank apon tou 
pa ra os sa pos do co quei ral. jul gou que, por edu ca ção, tam bém 
de ve ría mos fa zer um brin de a eles.

— afi nal de con tas, são nos sos ir mãos de san gue — co men-
tou. — so mos mais apa ren ta dos a eles do que aos an jos do céu.

Frank era as sim. Um su jei to ex cep cio nal mas que ti nha os 
pés so li da men te plan ta dos no chão. no dia an te rior ti nha me 
con fes sa do que não se sen ti ra na da à von ta de no tá xi aé reo que 
o le va ra de na di a ma tei. os ven tos es ta vam ex tre ma men te 
des fa vo rá veis, dis se, e ain da por ci ma não gos ta ra nem um pou-
co de sa ber que não ha via copi lo to no avião.

en quan to be bía mos, o no rue guês me con tou que em fins 
de abril par ti ci pa ria de um con gres so na ve lha ci da de uni ver si-
tá ria de sa la man ca e que na vés pe ra to ma ra co nhe ci men to, por 
um te le fo ne ma à se cre ta ria do con gres so, de que Ve ra tam bém 
ti nha se ins cri to. mas não sa bia se ela es ta va a par de que iriam 
se en con trar em sa la man ca.

— e vo cê, es pe ra que is so acon te ça? — per gun tei. — es pe-
ra po der se en con trar com Ve ra em abril?

ele não res pon deu. tam pou co pu de no tar se as sen tiu com 
um ges to de ca be ça.

na que la noi te, to das as me sas do res tau ran te do ma ra vu se 
jun ta ram, for man do uma com pri da e úni ca me sa. a ideia fo-
ra mi nha, pois mui tos dos hós pe des eram pes soas so zi nhas. 
Quan do ana e jo sé en tra ram, lan cei um der ra deiro olhar pa ra 
o car tão-pos tal com as oi to tor res an tes de de vol vê-lo a Frank.
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— Po de fi car com ele! — ex cla mou. — eu me lem bro de 
ca da pa la vra.

não me pas sou des per ce bi do o tom amar go da sua voz, e ten-
tei fa zê-lo mu dar de ideia. mas ele não se dei xou con ven cer. soou 
co mo se ti ves se to ma do uma de ci são im por tan te quan do dis se:

— se eu o guar dar, em al gum mo men to po de ria pi cá-lo em 
pe da ci nhos; por is so é me lhor vo cê fi car com ele. e, de pois, 
quem sa be não vol ta mos a nos ver em al gum lu gar?

ape sar dis so, de ci di que o de vol ve ria no dia em que Frank 
fos se em bo ra. mas na ma nhã em que ele dei xou o ma ra vu, mui-
tas coi sas acon te ce ram.

en con trar-me no va men te com o no rue guês qua se um ano 
de pois foi um des ses aca sos es tra nhos que con di men tam a exis-
tên cia e criam a es pe ran ça de que, ape sar dos pe sa res, exis tem 
for ças ocul tas que con du zem nos sas vi das fo ra de ce na e de vez 
em quan do dão uma pu xa di nha nos fios do des ti no.

o aca so quis que eu já não te nha dian te dos meus olhos ape-
nas um ve lho car tão-pos tal. des de ho je con to tam bém com 
uma lon ga car ta que Frank es cre veu a Ve ra de pois de en con trá-
-la em abril. Con si de ro uma vi tó ria pes soal o fa to de es se do cu-
men to es cru pu lo so es tar en fim em mi nhas mãos, o que com 
cer te za não te ria acon te ci do se uma coin ci dên cia ex traor di ná ria 
não ti ves se me le va do a to par com Frank em ma dri. aliás, en-
con trei-o no mes mo ho tel em que ele ha via es cri to a car ta a 
Ve ra em maio. nos so en con tro ocor reu no Ho tel Pa la ce, no 
mês de no vem bro de 1998.

na car ta a Ve ra, Frank des cre ve vá rios epi só dios que nós 
dois tí nha mos vi vi do na que la ilha do ar qui pé la go Fi ji. Cen tra-
li za va a car ta, lo gi ca men te, em ana e jo sé, mas tam bém fa zia 
re fe rên cia a al gu mas con ver sas que ele e eu ti ve mos a sós.

já que re sol vi tra zer a lu me es sa lon ga car ta, po de ria me 
sen tir ten ta do a in ter rom per o re la to de Frank com co men tá rios 
adi cio nais meus. mas op tei por apre sen tar a car ta a Ve ra em sua 
to ta li da de e acres cen tar um am plo epí logo.
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na tu ral men te, es tou mui to con ten te por pos suir es sa mis-
si va, so bre tu do por que ela me per mi tiu es tu dar as cin quen ta e 
duas má xi mas do ma ni fes to. Per mi to-me pre ci sar que não me 
apo de rei de uma car ta pes soal. não é o ca so, de ma nei ra ne-
nhu ma. mas tam bém so bre es sa ques tão fa la rei no epí lo go.

Fal tam ape nas al guns me ses pa ra en trar mos no sé cu lo xxi. 
Pa re ce-me que o tem po pas sa de pres sa de mais. Pa re ce -me que 
o tem po pas sa ca da vez mais de pres sa.

des de que eu era pe que no — o que não faz tan to tem po 
as sim —, sa bia que te ria ses sen ta e se te anos se che gas se a vi ver 
a mu dan ça de mi lê nio. es se sem pre foi pa ra mim um pen sa-
men to fas ci nan te e ater ra dor ao mes mo tem po. ti ve de me 
des pe dir de shei la nes te sé cu lo. ela só che gou a fa zer cin quen-
ta e no ve anos.

tal vez vol te a vi si tar a ilha da li nha de mu dan ça de da ta 
an tes da pas sa gem de sé cu lo. es tou pen san do em en cer rar a 
car ta a Ve ra nu ma cáp su la do tem po, pa ra que aí perma ne ça 
se la da por mil anos. Quem sa be não se de va pu bli cá-la até en-
tão, e o mes mo se po de di zer do ma ni fes to. de qual quer mo do, 
mil anos não são na da se com pa ra dos aos enor mes pe río dos de 
tem po es bo ça dos pe lo ma ni fes to. no en tan to, mil anos são 
mais que su fi cien tes pa ra que se te nha apa ga do gran de par te 
dos ves tí gios do que ago ra vi ve mos na ter ra, e a his tó ria de ana 
ma ría ma ya pa re ce rá, na me lhor das hi pó te ses, uma sa ga de 
um pas sa do re mo to.

sou ve lho o bas tan te pa ra não me in co mo dar com o mo-
men to em que vi rá à luz o que que ro con tar. o mais im por-
tan te é que se ja con ta do, mais ce do ou mais tar de, e tam pou co 
é ne ces sá rio que se ja eu a con tar. tal vez por is so mes mo eu 
te nha co me ça do a ru mi nar a ideia de uma cáp su la do tem po. 
es pe ro que da qui a mil anos ha ja um pou co me nos de ba ru lho 
no mun do.
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de pois de ter li do mais uma vez a car ta a Ve ra, sin to -me por 
fim ca paz de or ga ni zar as rou pas de shei la. já che gou a ho ra. 
ama nhã de ma nhã vi rão al gu mas pes soas do exér ci to da sal va-
ção bus car tu do. Vão le var tam bém os ves ti dos ve lhos, em bo ra 
eu não acre di te que con si gam ven dê -los. É uma sen sa ção pa re-
ci da com a de re mo ver um ni nho de an do ri nhas em que faz anos 
não há ne nhum pas sa ri nho.

Lo go te rei me acos tu ma do à vi da de viú vo. tam bém é uma 
for ma de exis tir. ao olhar pa ra a gran de fo to em co res de shei-
la, já não es tre me ço tan to quan to an tes.

ape sar de to da es sa re tros pec ção que preen cheu mi nha vi da 
nos úl ti mos tem pos, po de pa re cer um pa ra do xo o fa to de que 
nem mes mo ago ra eu te ria he si ta do em to mar a be bi da má gi ca 
de Ve ra. te ria to ma do sem pes ta ne jar, mes mo sem ter cer te za 
de en con trar uma pes soa a quem pu des se dar a ou tra me ta de. 
Pa ra shei la é tar de de mais. ela não re ce beu mui to mais do que 
qui mio te ra pia no úl ti mo ano de vi da.

ama nhã te nho um en con tro. Con vi dei Chris Batt pa ra jan-
tar. Chris é o bi blio te cá rio-che fe da no va bi blio te ca aqui de 
Croy don. sou um dos seus fre quen ta do res mais as sí duos. Pa re-
ce-me ser uma gran de hon ra pa ra es te bair ro con tar com uma 
bi blio te ca mo der na, com es ca das ro lan tes li gan do os an da res. 
Chris é um ho mem mui to ati vo. não creio que ele ti ves se acen-
di do aque le is quei ro no bar do ma ra vu. tam bém não te ria sen-
ti do no jo ao ver to dos aque les sa pos.

re sol vi per gun tar a Chris se ele acha que o pró lo go de um 
li vro de ve ser es cri to an tes ou de pois de se es cre ver o li vro. mi-
nha teo ria é que o pró lo go de ve ser es cri to no fim de to do o 
pro ces so. is so es ta ria em con so nân cia com ou tra coi sa em que 
te nho pen sa do, so bre tu do de pois de ler a car ta de Frank.

trans cor re riam cen te nas de mi lha res de anos des de o mo-
men to em que os pri mei ros an fí bios saí ram da água até aque le 
em que um ser vi vo des te pla ne ta fos se ca paz de des cre ver o que 
acon te ceu en tão. Ho je por fim po de mos es cre ver o pró lo go da 
his tó ria da hu ma ni da de, is to é, mui tís si mo tem po de pois de a 
his tó ria, em si, ter aca ba do. des sa ma nei ra, a es sên cia das coi sas 
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mor de o pró prio ra bo. tal vez is so se ja vá li do pa ra to dos os pro-
ces sos de cria ção, in clu si ve o das com po si ções mu si cais. ima gi-
no que a úl ti ma coi sa que se com põe nu ma sin fo nia é o seu 
com pas so ini cial. Vou per gun tar a Chris o que ele acha dis so. 
ele tem mui to sen so de hu mor, e tam bém acho que é um ho-
mem sá bio. du vi do que Chris Batt se ja ca paz de men cio nar 
uma só ope re ta cuja aber tu ra te nha si do com pos ta an tes de a 
ope re ta es tar ter mi na da em sua ver são der ra dei ra e fi nal. só se 
tem uma vi são glo bal de uma su ces são de fa tos quan do es tes 
dei xam de ter uti li da de. Quem ti ver a pre ten são de en ten der o 
des ti no tem de so bre vi ver a ele.

não sei se Chris Batt en ten de mui to de as tro no mia, mas 
vou lhe per gun tar o que acha do se guin te bre ve re su mo da his-
tó ria des te nos so Uni ver so:

o aplau so à gran de ex plo são só che gou quin ze bi lhões de 
anos de pois de a ex plo são ocor rer.

em se gui da, a car ta a Ve ra es tá re pro du zi da em sua to ta li-
da de.

Croy don, ju nho de 1999 
john spoo ke




