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O princípio
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Não fico mais aflito por saber que nada sei. O que é? De 
quê? De onde veio? São perguntas cujas respostas não me 
interessam. O tempo não precisa ser medido; essa frase tem 
ficado muito tempo na minha cabeça. Não existe diferença 
entre verdade e mentira, nem a possibilidade de encontrar o 
bem e o mal; não sei por que catso comecei a pensar nisso. 
Há muito não dou uma risada, nem choro. As palavras 
não significam nada. Meu corpo se curvou para a frente, 
desiludido. Não consigo entender o sentido da minha 
vida. Não consigo entender nada. E isso não me comove 
mais. Os homens fizeram a sua própria história, mas não 
imaginaram onde iriam  desembocar. No princípio, o Céu 
e a Terra eram fenômenos di vinos; e só. Em seguida, a 
Razão, a Ciência encontraram teo rias que os definissem. 
A luta da humanidade era explicar o inexplicável. Hoje... 
meu corpo se curvou para a frente, desiludido. Dane-se! 
Me lembro de uma música que falava “Tudo, tudo, tudo 
vai dar certo...” e acho engraçado. Nada deu certo. Já me 
falaram de uma nova Era. Já me falaram do universo em 
expansão. Mas nada deu certo. Nada.

Começou há muito tempo. Sei lá, há uma porrada 
de  tempo... Fui a uma palestra sobre Espeleologia, ciência 
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que estuda as cavernas. Não sei por que fui; acho que não 
tinha o que fazer. O orador falava em italiano. Apesar 
de eu não ter entendido quase nada, me apaixonei pelo 
assunto. Junto com Martina, estudante de Letras que 
também se envolvera, procurei um grupo de exploradores 
profissionais para nos juntarmos a ele. Imaginava encon-
trar um ambiente cheio de aventureiros,  cientistas loucos, 
desbravadores de cavernas. Que nada! Fomos barrados por 
uma secretária de voz fina que, olhando nossos currículos, 
exclamou:

— Vocês não têm experiência no assunto!
Humilhados, compramos alguns manuais e criamos 

nosso próprio grupo de espeleologia. Afixamos cartazes 
no restaurante universitário, ganhando a adesão de um 
estudante de física, Clérico, um sujeito esquisito e cheio de 
tiques nervosos. Era muito magro, quase escondido dentro 
de um grande sobretudo. Nos fins de semana, começamos 
a nos reunir na minha casa para ler biografias e estudar 
mapas de cavernas. Aos poucos, fui descobrindo que o tal 
Clérico era mais esquisito do que eu imaginara. A primeira 
coisa que fazia, quando chegava em casa, era se trancar no 
banheiro e só sair depois de insistirmos muito.

Numa dessas reuniões Mário apareceu; ele ia sem-
pre lá em casa. Se interessou pelo assunto e pelo membro 
feminino do grupo. E houve recíproca. Martina devolveu 
o  interesse jogando sorrisos para ele, para Clérico, para 
mim, até para as paredes. Nessa noite, eles dormiram no 
meu “quarto de hóspedes”. Pelo menos, ela sabia quem era 
o dono da casa.

Num feriado prolongado, decidimos pôr em prá-
tica nossos estudos. Seguimos os quatro para Betari, uma 
região cheia de cavernas no Vale do Ribeira, levando o 
equipamento necessário. Já na entrada da Gruta da Rai-

Blecaute_ALFAGUARA.indd   10 05/05/2020   16:34:49



11

nha, a primeira  briga. Clérico ficou com medo, disse, entre 
outras bobagens, que não entrava. Foi expulso do grupo e 
teve de voltar sozinho.

— Esse cara vai se perder... — disse Martina preo-
cupada.

— Foda-se! — respondemos ao mesmo tempo.
Entramos na gruta e... foi um desastre. Nunca 

poderíamos prever. Enquanto cochilávamos num grande 
salão, o riacho que corria por dentro da caverna subiu, 
deixando a saída coberta pela água. Ficamos presos. Folhea-
mos os manuais, mas não diziam nada que nos ajudasse. 
Provavelmente tinha havido uma grande cheia no rio Ri-
beira. Pensávamos em retornar por baixo da água, mas não 
sabíamos a extensão da abertura. Esperamos, esperamos. 
Como esperamos...

Nada.
Economizamos luz e comida. Martina chorou. Eu 

rezei. Mário dormiu. Tentávamos contar piadas, histórias, 
qualquer coisa para passar o tempo.

Nada.
Eu dormi. Martina chorou. Mário riu. Nos odia-

mos. Nos xingamos. Não nos falamos. E esperamos, 
esperamos...

Finalmente, depois de uns três ou quatro dias 
(numa caverna perde-se a noção do tempo), o riacho bai-
xou, descobrindo a saída. Morcegos pendurados na entrada 
da gruta gargalharam da nossa incompetência. Acho que 
foi o dia mais idiota da minha vida.

Mário voltou dirigindo despreocupado com os perigos 
da estrada, deixando para trás um cogumelo de poeira. 
Reclamava de tudo, da caverna, da estrada, até de estar 
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reclamando. Liguei o rádio sem conseguir sintonizar ne-
nhuma estação. Vai ver está quebrado.

— É novinho em folha. Não está quebrado porra 
nenhuma! — ele disse sem tirar os olhos da estrada.

Martina fingia dormir no banco traseiro. Eu estava 
cansado, muito cansado.

br 116 
a 500 metros

Asfalto adiante. Mais duas horas e estaríamos em 
São  Paulo.

— E o Clérico? — perguntei.
— Foda-se o Clérico! — respondeu.
Eu tinha mesmo ficado preocupado com ele.
Entramos na estrada que tinha a fama de ser a 

mais perigosa do estado; neblina, pista estreita, uma serra 
sem lugar de ultrapas sagem, entre outras desgraças. Já no 
primeiro quilômetro, cruzamos com um caminhão arre-
bentado num barranco. A cabine se transformara numa 
lata amassada. Era desses que transportam combustível; 
estava todo chamuscado. Aquilo não era uma estrada...

— Deve ter havido uma guerra nuclear — brincou 
Martina. Não foi engraçado. Martina não era uma pessoa 
engraçada.

Mário deu uma brecada brusca; logo depois de 
uma lombada, havia um caminhão parado no meio da 
pista com o motor desligado. Um perigo.

— veado! — Mário gritou assim que ultrapas-
samos.

Na reta, vários caminhões parados. Por que não 
usam o acostamento? Os motoristas nem se mexiam quan-
do passávamos buzinando.
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— Vai ver é alguma greve — disse Martina.
Numa curva, um carro atravessado impedia a nossa 

passagem; só dava pelo acostamento. As pessoas dentro 
dele também não se mexiam. Mário aproximou o carro e 
abaixou o vidro. Era uma família de japoneses.

— Estão procurando a estrada pro Japão? — ele 
perguntou. Também não foi engraçado. Naquele dia, 
ninguém conseguia ser engraçado.

Os japoneses nem ligaram. Continuaram imóveis. 
Muito imóveis. Como manequins. Estátuas. Estranho... 
Descemos do  carro e ficamos do lado, olhando. Por que 
não se mexiam? Encostei no motorista e... estava comple-
tamente duro. O que era aquilo?? Encostei de novo. Nem 
quente, nem frio. Corpos de borracha. Mas tão perfeitos? 
Aquilo é que não tinha a menor graça. Nem sentido. Mi-
nha cabeça dava voltas tentando achar explica ções. Naquele 
instante quis que tudo fosse apenas um pesadelo. A voz de 
Mário mostrou que não era.

— Claro que é um corpo humano!
— Duro??
— Sei lá! Que loucura...
Não respiravam. Não reagiam a nada. Não pisca-

vam. Imóveis, com os olhos bem abertos, mas imóveis. O 
que era aquilo? Corpos humanos duros, sem mexer um 
milímetro sequer.  Loucura.

Seguimos viagem, perplexos. Mais caminhões para-
dos, batidos, atravessados, com motoristas duros, estátuas, 
perfeitos corpos humanos absolutamente paralisados. Um 
fenômeno extraterreno? Uma guerra bacteriológica? Gás 
paralisante? Um absurdo! Loucura.

polícia rodoviária federal 
a 500 metros
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No acostamento, havia um policial caído, com uma 
lanterna na mão. Duro, como todos os outros. O braço 
esticado, apontando a lanterna para o céu. Sua expressão 
era serena, normal. Tudo ao redor parecia normal. Exceto 
pelo corpo petrificado. Entramos na cabine. Devagar, 
olhando para todo lado. Havia outro policial, sentado em 
frente a um aparelho de rádio, com o microfone na mão. 
Ironicamente, ele parecia rir. Um guarda rodoviário, duro, 
rindo, com um microfone na mão. O que aconteceu? Ina-
creditável. O rádio chiava. Girei o sintonizador. Em todas 
as frequências, chiado, nada, ninguém.

Dos fundos, um barulho de passos. Num gesto 
rápido, Mário pegou a arma do policial.

— Larga isso! — falei sem ser atendido.
A manivela da porta dos fundos se mexeu. Mário 

se protegeu atrás de uma mesa em posição de tiro. A porta 
se abriu. Era Martina.

— Que coisa maluca! Todo mundo virou estátua?
De volta à maldita estrada, eu passei a dirigir. Má-

rio, com o revólver na mão, olhava fixamente para fora. 
Estávamos todos nervosos. Ele disse que a arma era uma 
precaução. Contra o quê? Contra quem? Meu Deus, o que 
estava acontecendo?! Martina começou a contar. Ela era 
uma grande contadora de histórias.

— Uma vez vi um filme, se não me engano com 
o Charlton Heston fazendo o papel de um químico; acho 
que se chamava A última esperança da terra; ele injetou em 
si mesmo a vacina contra radiação que tinha inventado. 
Acho que era contra radia ção. Uma bobagem. Mas o inte-
ressante é que, depois disso, estou rou uma guerra nuclear e 
só ele sobrevi veu. Aliás, sobrevive ram também uns sujeitos 
deformados, cegos, que peram bu la vam pela cidade. Iam 
 morrendo aos  poucos. Os últimos sobreviventes. Mas ata-
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