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como	a	obra	mais	significativa	e	importante	do	milênio.
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PRÓLOGO
EVENTOS	MISTERIOSOS	E	MENTIROSOS	EM	TORNO	DE	1500	ROMA,	VATICANO

Só	ar,	 nada	mais	 que	 ar.	O	 sopro	nasce	 confuso	 e	 caótico	 em	 turbilhão	no	 labirinto	 dos	 pulmões.	Alcança	 a
laringe	e	se	lança	sobre	as	cordas	vocais	sem	aparente	critério,	então	tudo	se	ordena.

As	agitadas	moléculas	de	ar	fazem	vibrar	as	cordas	vocais	num	ondular	perfeito	e	o	sopro	se	transforma	em
cristalino	som.

Límpidas	notas	musicais	de	excepcional	precisão	melódica	enchem	a	boca	do	menino.	Ressoando	em	soprano,
saem	por	entre	os	lábios	de	Francesco	em	suave	canção.

Neste	momento	o	assombroso	mecanismo	vocal	inicia	um	novo	processo	ainda	mais	difícil	de	ser	explicado.
Em	vez	de	bailar	pelo	aposento	e	 invadir	os	ouvidos	de	Sua	Santidade,	o	 canto	parece	preferir	um	caminho
mais	ousado	e	tortuoso.

De	acordo	com	o	papa	Pio	III,	em	conversa	distraída	com	a	piedosa	abadessa	De	Roncani,	governanta	papal,
a	 voz	 do	 menino	 teria	 o	 impensável	 poder	 de	 atravessar	 o	 osso	 frontal	 de	 seu	 crânio,	 intrometer-se	 como
lâminas	pelos	vasos	sanguíneos	do	cérebro	e	bloquear	a	terrível	e	latejante	dor	de	cabeça	que	rotineiramente
avassala	o	Sumo	Pontífice.

Estranha	teoria	papal,	com	pouco	conteúdo	científico,	mas	efetiva,	pelo	menos	na	prática.	Francesco	canta	e
a	cefaleia	por	milagre	falece.

Assim	o	menino	Francesco,	sem	querer,	tornou-se	uma	das	mais	cobiçadas	prendas	dependuradas	na	árvore
de	ambições	e	intrigas	que	adornam	o	poder	papal.

Era	só	seguir	Francesco,	espioná-lo,	ou	observar	veladamente	os	movimentos	do	menino,	como	prefere	dizer
frei	Camilo,	para	se	ter	algumas	indicações	sobre	a	disposição,	humor	ou	saúde	de	Pio	III.

Olhos	 arregalados,	 poucos	 cílios.	 Membros	 magros,	 tórax	 alargado.	 Cabeça	 grande	 para	 a	 idade,	 que
equilibra	no	pescoço	fino,	Francesco	vive	separado	dos	meninos	do	coro	do	Vaticano.	Tem	seu	próprio	instrutor
musical	e	dorme	num	quarto	isolado	no	prédio	paralelo	ao	aposento	do	papa.	Estar	sempre	alerta,	pronto	para
cantar	a	qualquer	hora,	é	a	razão	de	sua	existência.	Nada	mais.

Às	vezes,	antes	da	aurora,	antes	mesmo	de	os	religiosos	rezarem	as	matinas,	vem	o	guarda	correndo	com	a
tocha	em	chamas	e	o	olhar	estrábico	para	acordar	o	menino.	Francesco,	zonzo,	pula	do	leito,	mete	a	capa	de	lã
sobre	o	camisolão	de	dormir	e	sai	esbaforido	com	o	guarda.	Quase	sempre	não	dá	nem	tempo	de	urinar.	Às
portas	 do	 aposento	 do	 papa,	 uma	 religiosa	 lhe	 oferece	 um	 pouco	 de	 chá	 ou	 leite	 quente	 para	 aquecer	 a
garganta.	Ele	fica	ali	em	pé,	pétreo,	esperando	o	tilintar	do	sininho	da	abadessa	governanta,	sinal	de	permissão
para	entrar	e	cantar	para	o	homem	mais	poderoso	da	Terra.

Só	ar,	nada	mais	que	ar.	Desta	vez	aconteceu	depois	do	completório,	as	orações	do	profundo	da	noite.	Veio	o
guarda	ríspido,	o	leite	quente	desceu	pela	goela	abaixo,	o	tilintar	do	sininho	abriu	a	porta	e	Francesco	entrou
no	quarto.

Tudo	branco.	Alvíssimo.

Recostado	em	oito	travesseiros	brancos	de	diferentes	tamanhos,	coberto	por	uma	espessa	manta	branca	que
murcha	pelas	bordas	da	cama,	tendo	o	rosto	totalmente	oculto	por	 inúmeros	paninhos	atoalhados,	brancos	e
fumegantes,	está	a	Santidade.	Uma	massa	branca	de	volume	disforme.

A	abadessa	de	hábito	branco,	muito	pálida,	reverbera	em	aflição	pela	intensidade	da	dor	de	cabeça	do	Santo
Padre.	Coisa	antes	nunca	vista	ou	sentida	por	nenhum	mortal.

Pinçando	paninhos,	ela	revela	o	semblante	de	Pio	III.	Um	cheiro	de	alecrim	e	ervas	aromáticas	atinge	o	nariz
de	Francesco,	enquanto	de	sua	boca	escapolem	os	primeiros	sons	laminares	que	perfuram	a	matéria	óssea	da
cabeça	oval	e	encharcada	em	óleos.



Encharcada	em	dor,	submersa	num	incessante	espasmo,	assim	sente	Pio	III.

Resplandecente,	 é	 como	 o	 menino	 vê	 a	 santa	 cabeça	 sem	 um	 fio	 de	 cabelo.	 Radiosa,	 insiste	 em	 sua
observação	Francesco	enquanto	canta.

Não	nota,	porém,	os	olhos	fundos,	os	lábios	finos	sem	cor,	os	dentes	trincados	em	guilhotina.	Tudo	por	causa
da	distância	protocolar,	do	reflexo	ofuscante	do	branco	e	do	passar	intermitente	da	abadessa	com	os	paninhos
perfumados.

Encantado	pelo	seu	próprio	canto,	Francesco	não	percebe	a	densa	atmosfera	e	muito	menos	a	gravidade	do
momento.	Nem	sonha	que	aquele	aposento	está	prestes	a	ser	eclipsado	por	um	terrível	evento.	Tão	destruidor
quanto	misterioso,	o	acontecimento	possuirá	a	força	de	mudar	o	destino	da	história	dos	homens	e	da	Igreja	de
Deus.

Seria	 pedir	 demais	 a	 um	 garotinho	 de	 Bolonha,	 ainda	 ingênuo,	 pré-púbere,	 chamado	 Francesco	 Giorgino
Caleto,	tamanha	façanha.	Seria	mais	do	que	isso,	seria	injustíssimo,	pois	o	que	acontecerá	após	a	cefaleia	papal
irá	penetrar	no	círculo	do	inimaginável.

Puxando	entorpecido	um	ar	muito	fino,	o	papa	faz	um	sinal	conjugado	de	uma	das	maçãs	do	seu	rosto	com
três	dedos	da	mão	direita,	dando	por	encerrado	o	recital.

A	abadessa	toca	o	sininho	de	prata	e,	numa	reverência	orgulhosa,	Francesco	desaparece	pela	porta.

Acabou	a	dor,	pensa	a	abadessa,	sabendo	que	ainda	teria	de	preparar	o	chá	de	camomila	para	o	Santo	Padre,
apagar	 as	 lamparinas	 do	 corredor,	 inspecionar	 com	 outras	 duas	 religiosas	 a	 batina	 que	 Pio	 III	 usaria	 pela
manhã,	 rezar,	 penitenciar-se	 e	 não	 esquecer	 os	 últimos	 preparativos	 da	 primeira	 refeição	 papal:	 dois	 ovos
quentes.

Se	tudo	ocorresse	como	sempre,	o	Santo	Padre	diria	que	Francesco	é	de	natureza	pura,	gentil	e	que	possuía
uma	voz	de	rouxinol.	Confirmaria	que	sua	cabeça	estava	leve	como	uma	pluma.	Que	a	dor,	sofrimento	maior	e
físico,	tinha	dado	lugar	ao	tédio,	sofrimento	menor	e	metafísico.

Um	 suportável	 tédio.	 Mais	 suportável	 do	 que	 o	 sentimento	 de	 solidão	 perpétua,	 seu	 verdadeiro	 e	 cativo
inimigo.	Solidão	que	se	mascarava	em	missas,	cerimônias	e	audiências,	mas	que	estava	sempre	presente	desde
a	 tenra	 infância.	 Retalhando	 sua	 alma	 em	medos	 e	 numa	 invulgar	 paralisia	 frente	 à	 vida,	 aos	 outros	 e	 a	 si
mesmo.

Se	tudo	ocorresse	como	deveria,	mas	não	é	o	caso.

Uma	imaginação	vinda	não	se	sabe	de	onde	toma	conta	do	aposento	papal.

Como	 toda	 imaginação,	 é	 muito	 mais	 potente	 do	 que	 o	 canto	 perfurador	 de	 ossos	 do	 menino.	 Além	 de
atravessar	a	matéria	com	muito	mais	rapidez	e	 facilidade,	só	ela	é	capaz	de	rearrumar	eventos	e	criar	 fatos
novos,	reinventando	o	real	a	seu	gosto.

Ou	parte	do	real,	 já	que	 todo	o	Vaticano	escutou	naquela	noite	um	berro	de	 terror.	Longo,	alto	e	bastante
perturbador,	proveniente	do	aposento	papal.

O	que	não	se	viu	foi	o	leite	que	jorrou	pelos	seios	da	abadessa,	pelos	bicos	das	lamparinas	e	que	desceu	em
profusão	e	golfadas	da	boca	de	Pio	III.

Leite	 do	mais	 branco	 possível	 que	 inundando	 o	 branco	 das	 cobertas	 e	 travesseiros,	 por	mais	 incrível	 que
pareça,	manchou.	O	branco	de	tudo	foi	manchado	pelo	branco	do	leite.



1
ESCRIBAS,	SACERDOTES	E	ESPIÕES

Leite.	Foi	leite.	Saiu	leite	de	todos	os	bicos	e	orifícios.	Quisera	eu	experimentar	esse	leite.	Quentinho.

Em	seguida,	o	cardeal	Giuliano	Della	Rovere	soltou	uma	gargalhada.	Farta,	exposta.	Indecorosa.

Foi	assim	que	o	cardeal	pronunciou	em	imaginativa	narrativa	sua	explicação	sobre	o	motivo	do	grito	de	pavor
papal,	que	ecoou	na	noite	passada	pelos	corredores	escuros	do	Vaticano.	Foi	ele	quem	imaginou	a	cena	e	agora
a	contava.

De	fato,	o	cardeal	estava	de	muito	bom	humor.	Excessivamente	fantasioso.	Coisa	rara,	 já	que	Della	Rovere
era	um	religioso	guerreiro.	Ou	um	guerreiro	com	tendências	religiosas,	como	era	ironicamente	cochichado	pelo
clero	romano.

Com	o	crucifixo	na	mão	e	a	espada	na	cintura,	Della	Rovere	não	distinguia	bem	um	do	outro.	A	fé	para	ele	era
uma	 questão	 de	 força,	 de	 ordem,	 de	 firme	 disciplina.	 Sem	 pudores,	 convertera	 a	 fé	 a	 um	 certeiro	 golpe	 de
espada.

Della	Rovere	não	 tinha	 aceitado	 o	 papado	de	Alexandre	VI,	 o	 eminente	Bórgia,	 expoente	maior	 da	 família
valenciana	que	reinou	com	o	poder	da	corrupção	e	de	depravados	costumes	carnais.	Não,	a	Igreja	não	era	só
dinheiro,	pratarias	e	ouros.	Este	poder	era	volátil	e	muito	 frágil	para	ser	âncora	central	da	 Igreja	de	Cristo,
concluiu	Della	Rovere	assim	que	o	Bórgia	sentou	no	trono	de	Pedro.

Durante	os	 intermináveis	doze	anos	do	papado	de	Alexandre	VI,	 o	 cardeal	 viveu	na	França,	 treinando	 seu
exército	e	conspirando	seu	retomo	a	Roma.	Também	planejou	e	atuou	em	sanguinárias	batalhas	em	nome	da	fé,
e	em	muitas	outras	que	nunca	eclodiram,	mas	que	eram	por	ele	contadas	com	o	mesmo	ardor	das	verdadeiras.

Protegido	pelos	dominicanos,	 ordem	religiosa	que	o	abrigou,	Della	Rovere	 sente	que	durante	 seu	exílio	 se
aprimorou	como	pessoa	e	que	sua	visão	dos	homens,	da	Igreja	e	de	Deus,	é,	com	certeza,	a	mais	correta.	Em
outras	 palavras,	 quem	 não	 está	 do	 seu	 lado	 está	 contra	 a	 Igreja	 e,	 óbvio,	 contra	 Deus.	 Esta	 é	 sua	 fé.	 Sem
dúvidas,	sua	verdade.

Ledo	engano.

Se	 pudesse	 escutar	 naquele	 instante	 um	 maltrapilho	 e	 esclarecido	 louco	 que	 berrava	 sem	 ouvintes	 pelas
ruelas	 frias	 de	 Roma,	 teria	 sabido	 que	 não	 existem	 certezas	 nesta	 vida,	 nem	 muito	 menos	 verdades:	 o	 que
acontece	é	que	o	erro	muda	sempre	de	lugar,	dizia	o	insano.

Certeza,	correção	e	 fé.	Palavras	preferidas	do	cardeal	Della	Rovere.	Palavras	 insuficientes	para	esconder	o
autoritarismo	transbordante	e	a	volúpia	pelo	poder	que	emanam	sem	timidez	de	sua	alma.

O	gargalhar	e	seu	extravagante	humor	só	poderiam	ter	nascido	da	certeza	de	que	o	grito	de	Pio	III	tivesse
sido	o	sinal	sonoro	tão	esperado	de	uma	santa	síncope.	A	desejada	morte	de	Pio	III,	o	bondoso,	era	a	obsessão
do	cardeal.

Benévolo	 em	 demasia,	 Pio	 III,	 sucessor	 de	 Alexandre	 VI,	 permitiu	 a	 volta	 de	 Della	 Rovere	 ao	 Vaticano,	 o
palácio	dos	papas.	Ajudado	pelos	dominicanos,	 o	 cardeal	 rapidamente	 armou	em	 tomo	do	papa	uma	 teia	de
espionagem	 quase	 perfeita.	 Ela	 acompanhava	 desde	 o	 desenvolvimento	 hormonal	 do	 menino	 Francesco,
passava	pelo	costume	de	uma	certa	abadessa	de	se	penitenciar	com	um	chicote,	e	atingia	o	clímax	ao	observar
Pio	III	em	seu	próprio	leito.	Sofisticação	possível	graças	à	perfuração	de	um	pequeno	buraco	em	cima	do	dossel
papal.	A	visão	do	santo	aposento	era	panorâmica.	Via-se	muito,	mas	escutava-se	pouco,	daí	a	 imperfeição	da
teia.

Della	 Rovere,	 com	 habitual	 postura	 militar,	 está	 sentado	 ereto	 junto	 à	 janela.	 Como	 parte	 do	 seu	 rosto	 é
escondida	pela	emaranhada	barba	esbranquiçada,	são	seus	olhos	alertas,	escuros	e	inquisidores	que	marcam
sua	fisionomia	sexagenária.



Os	frades	Camilo	e	Carlo,	seus	fiéis	servidores,	estavam	ali	estáticos	esperando	que	o	gargalhar	terminasse,
para	então	informar	ao	cardeal	o	que	realmente	acontecera	na	noite	passada.	Era	isso	que	todos	esperavam.	Os
relatórios	confidenciais	estavam	sobre	a	mesa,	berrando	em	tinta	a	verdadeira	história	do	grito	de	pavor.

Frei	Camilo,	num	rompante	nada	habitual,	 instigado	pela	extensão	do	gargalhar,	se	precipitou	e	comentou:
muitos	 religiosos	 considerariam	 uma	 heresia	 imaginar	 o	 Santo	 Padre	 afogado	 em	 leite.	 Não	 entendi	 o
significado	dessa	estranha	história.	É	uma	anedota?	Leite	 jorrando	por	todos	os	orifícios	e	o	papa	berrando?
Para	 mim	 é	 esquisito.	 Gostaria	 de	 lembrar	 ao	 cardeal	 que,	 durante	 todos	 esses	 meses	 em	 que	 observamos
veladamente	 os	 movimentos	 de	 Pio	 III,	 não	 houve	 qualquer	 acontecimento,	 absolutamente	 nada,	 que
desabonasse	a	conduta	moral	do	Santo	Padre.	Fato,	aliás,	que	tem	deixado	a	Eminência	bastante	desapontada.

O	cardeal	poderia	ter	imaginado	que	em	vez	de	leite,	dos	bicos	e	orifícios	eclesiásticos	teriam	jorrado	urina,
mel	ou	borboletas.	Para	a	sua	imaginação	pouco	fértil,	pareceu	mais	conveniente	e	biológica	a	imagem	do	leite.

Primeiro,	porque	a	saleta	dos	frades,	sempre	repleta	de	pergaminhos,	tinteiros	e	longas	penas	de	escrever,
onde	 eles	 se	 encontravam	 secretamente	 para	 analisar	 os	 inúmeros	 relatórios	 e	 informes	 confidenciais,	 não
cheirava	a	um	escritório	ou	a	uma	biblioteca,	nem	a	uma	sacristia.	Curiosamente,	a	saleta	possuía	uma	suave	e
constante	fragrância	de	bosta.

Por	um	descuido	arquitetônico,	uma	incansável	corrente	de	ar	resolveu	trabalhar	com	pontualidade	matutina
entre	o	estábulo	e	a	janela	da	saleta.	Como	parecia	correr	numa	só	direção,	com	certeza	purificava	os	bichos	e,
em	 contrapartida,	 entupia	 a	 saleta	 dos	 dominicanos	 com	 o	 odor	 dos	 animais.	 Camilo	 e	 Carlo	 sempre
amanheciam	nauseados.	Em	vão	buscavam	uma	causa	alimentar.

Foi	 este	 cheiro	 que	 levou	 a	 Eminência	 a	 desenhar	 uma	 vaca,	 gorda	 e	 pesada,	 em	 seu	 pensamento,	 daí
nascendo	a	ideia	da	vaca	mesmo.

A	ideia	do	leite	propriamente	dita	ocorreu	num	segundo	estágio	imaginativo.	Foi	quando	o	cardeal	perguntou
a	 si	 mesmo	 se	 a	 abadessa	 estaria	 presente	 no	 instante	 do	 grito.	 Não	 seria	 a	 própria	 abadessa	 quem	 teria
gritado?	Aí	 sim,	 objetos	 e	 sentidos	 se	 associaram	em	 ideia,	 se	 organizaram	em	 imaginação.	Odor	mais	 vaca
mais	tetas	mais	abadessa	igual	a	leite.	Leite.	Papa.	Grito.

Até	 os	 diminutos	 sonhos	 são	 capazes	 de	 alterar	 as	 pequenas	 mentes.	 Alguém	 tinha	 soprado	 a	 frase	 ao
cardeal,	agora	a	confirmava,	pensando:	um	pouco	de	criatividade,	um	dedinho	de	fantasia,	e	o	céu	vem	abaixo.
Que	raios	de	frades	são	esses	que	não	podem	suportar	uma	gota	de	humor!	Foi	só	uma	historinha	divertida	que
inventei!	 O	 riso	 era	 algo	 plenamente	 lícito	 no	 entender	 de	 Della	 Rovere.	 O	 que	 não	 poderia	 permitir,	 isso
jamais,	 era	 a	 inconveniente	 observação	 de	 Camilo,	 que	 afrontava	 seu	 atrofiado	 senso	 de	 humor.	 E	 ninguém
pode,	ou	deve,	criticar	o	cardeal	Della	Rovere	em	nenhum	aspecto	de	sua	pessoa.	Sobretudo,	como	é	natural	na
raça	humana,	naqueles	mais	insuficientes	e	deficitários.

Ele	 se	 levantou,	 arrumou	 a	 batina	 púrpura	 e,	 estando	 prestes	 a	 despejar	 fúria,	 começou	 a	 caminhar	 pela
saleta.	Pressentindo	um	desastre,	Carlo,	na	tentativa	de	suavizar	o	cardeal,	resolveu	declarar	algo	tolo	sobre	o
papa:	o	homem	é	só	um	rio	de	bondade,	Eminência.

Cujas	 margens	 se	 chamam:	 burrice	 e	 estupidez!	 Esbravejou	 o	 cardeal,	 completando	 no	 ato	 a	 imagem
geográfica	que	fazia	da	mente	papal.	E	prosseguiu:	Pio	III	é	tão	medíocre	que	sua	nulidade	chega	às	raias	da
desarmonia.	 Talvez	 o	Espírito	Santo	queira	nos	 ensinar	 com	 isto	 que	 a	 nulidade	não	parece,	mas	 é	 sinal	 de
desarmonia!	 Pronto.	 Estavam	 abertos	 os	 trabalhos.	 Della	 Rovere	 já	 estava	 suficientemente	 colérico	 e	 os
trêmulos	frades	à	espera	de	serem	xingados	e	humilhados	pelo	guerreiro.

Foi	o	que	aconteceu.	Entre	abrir	os	pergaminhos,	ordená-los	e	ajeitar	a	mesa	para	a	leitura	das	informações
sigilosas,	os	frades	ouviram	um	pouco	de	tudo.	Desde	a	inércia	das	suas	capacidades	olfativas	até	a	pequenez
de	suas	existências	frente	à	grandeza	das	fezes	dos	animais	do	estábulo.

Por	fim,	o	cardeal	aquietou-se	e	se	permitiu	ouvir	a	voz	de	Camilo.	O	frade	começou	a	falar	mansamente	e	foi
matando	de	curiosidade	a	cólera	de	Giuliano	Della	Rovere.

Meu	cardeal,	algo	de	muito	misterioso	ronda	o	Vaticano	há	três	dias.	O	grito	de	pavor	da	noite	passada	foi
apenas	uma	parte	visível,	ou	melhor,	audível	desse	enigma.	Vamos	relatar	os	fatos	como	foram	vistos	por	nós	e
os	informantes.	São	eventos	aparentemente	isolados,	mas	que,	em	seu	conjunto,	desenham	um	afresco	insólito
e	bastante	perturbador	do	papado.



Há	três	dias,	meu	cardeal,	um	homem	de	capa	azul	entrou	no	Vaticano.	Se	chegou	de	carruagem,	ninguém
viu.	Sua	estatura	é	média.	O	tórax	massudo.	Seu	rosto,	invisível.	A	capa	lhe	sobe	dos	pés	ao	capuz,	num	azul
que	o	engolfa	de	cima	a	baixo.	E	reduz	sua	identidade	a	um	nada.

Pare	de	falar	empolado.	Parece	até	que	estamos	em	Florença!	Leia	logo	o	relatório?

Meu	cardeal,	não	seria	melhor	ler	com	seus	próprios	olhos	as	revelações	que	ele	contém?

Traga-me	aqui	esses	pergaminhos.



2
RELATÓRIO	ESCRITO	EM	TINTA	AZUL-CELESTE

Anjos!	 Os	 anjos!	 Quem	 são,	 como	 surgiram,	 o	 que	 fazem,	 como	 se	 apresentam,	 onde	 habitam,	 quais	 suas
atribuições	são	indagações	feitas	pelo	homem	de	fé	desde	sempre.

Os	anjos	são	criaturas	celestes	e	espirituais.	No	livro	do	Gênese,	os	anjos	surgem	para	guiar,	aconselhar	e	até
para	castigar.	Lembrem-se	de	Sodoma	e	Gomorra!	O	primeiro	anjo	citado	na	Bíblia	é	aquele	que	expulsa	Adão	e
Eva	do	jardim	do	Éden.	Na	história	de	Abraão,	os	anjos	se	aproximam	dos	homens,	não	mais	como	justiceiros,
mas	como	mensageiros.	A	história	de	Jacó	é	repleta	de	anjos.	Após	ter	traído	seu	irmão	Esaú	e	o	pai,	Jacó	vai
para	o	deserto	e	é	tomado	por	um	sonho	estranho,	onde	anjos	alcançam	o	céu	através	de	coloridas	nuvens	em
forma	 de	 escada,	 Nas	 visões	 dos	 profetas	 Isaías	 e	 Ezequiel,	 os	 anjos	 se	 individualizam	 e	 ganham	 figuras	 e
aparências	mais	precisas.	Os	serafins	possuem	oito	asas:	duas	para	esconder	o	rosto,	duas	para	vestir	o	corpo,
duas	para	cobrir	os	pés	e	duas	para	voar.	Os	querubins	têm	quatro	asas	voltadas	para	o	alto.	O	primeiro	anjo	da
guarda	é	o	arcanjo	Rafael!	Outro	anjo	da	guarda,	o	arcanjo	Gabriel,	é	descrito	de	modo	detalhado	no	livro	do
profeta	Daniel:	 corpo	prateado,	 rosto	brilhante	 como	um	relâmpago,	 olhos	de	 tochas	ardentes,	braços	e	pés
como	bronze	polido,	voz	ressoante	como	a	de	uma	multidão.	No	 livro	de	Jó,	afirma-se	que	 foram	criados	por
Deus	antes	dos	homens	e	das	estrelas.	Os	anjos!	Essas	criaturas	celestes	surgiram	ao	mesmo	tempo	em	que	a
luz!	 Se	 foram	 criadas	 antes	 ou	 depois	 do	 homem	 é	 outra	 dúvida	 que	 desde	 tempos	 remotos	 se	 pretende
elucidar	e	tem	gerado	inúmeras	controvérsias.	Ainda	não	cheguei	a	uma	conclusão	sobre	este	polêmico	tema.
As	passagens	da	vida	de	Cristo	são	povoadas	de	anjos.	O	arcanjo	Gabriel	anuncia	a	Maria	sua	maternidade	e	a
confirma	em	sonhos	a	José.	O	nascimento	de	Cristo	foi	comunicado	aos	pastores	pelos	anjos,	que	também	em
sonhos	 os	 avisaram	 sobre	 Herodes.	 Cristo	 teve	 ao	 seu	 redor	 a	 presença	 dos	 anjos	 no	 momento	 de	 suas
tentações	no	deserto.	Em	suas	pregações,	os	anjos	são	citados	diversas	vezes.	Na	manhã	de	Páscoa,	um	anjo
aparece	às	mulheres	que	foram	visitar	o	santo	sepulcro,	anunciando-lhes	que	Cristo	havia	ressuscitado.	Aleluia!
Esta	é	a	última	vez	que	os	anjos	intervêm	nos	Evangelhos.

*	*	*

Neste	momento,	um	passarinho	desavisado	entrou	por	uma	das	aberturas	de	pedra	do	anfiteatro	e	voou	para	a
cúpula.

Lá	 do	 alto,	 o	 anfiteatro	 oferece	 uma	 visão	 bastante	 peculiar.	 Como	 todos	 os	 alunos	 têm	 o	 topo	 de	 suas
cabeças	raspado	e	vestem	pesados	hábitos,	pode-se	perfeitamente	imaginar	um	punhado	de	pérolas	gigantes
repousando	em	semicírculo	sobre	uma	espessa	e	malcheirosa	peça	de	lã.	Única	e	castanha.

Antes	de	 chegar	 à	 cúpula,	 o	passarinho	mudou	de	direção	e,	 girando	para	a	 esquerda,	 resolveu	 voar	uma
curva	inexistente.

Desse	 ponto	 do	 voo	 a	 visão	 é	 outra.	 Vê-se	 uma	 isolada	 pérola	 envolvida	 em	 tecido	 negro.	 Uma	 calva
encravada	 no	 púlpito.	 A	 calva	 do	 monsenhor	 Filippo,	 o	 teólogo	 mais	 importante	 da	 cristandade,	 dando	 uma
classe	magistral	sobre	os	anjos	para	os	jovens	monges	da	Quinta	Ordem	Suprema	de	Santo	Antão.

Vibrante	em	suas	concorridas	conferências,	o	teólogo	era	considerado	por	muitos,	inclusive	pelo	papa	Pio	III,
a	joia	mais	rara	do	pensamento	católico.	A	pérola	da	teologia.

Nascido	 em	 Bolonha,	 proveniente	 de	 nobre	 e	 tradicional	 família,	 Filippo	 possui	 um	 olhar	 lânguido	 e
esverdeado.	O	corpo	empinado,	atraente	e	másculo.	Um	rosto	destemido	e	franco.	Um	belo	homem	sem	dúvida.
E	casto.	Tudo	isso	fruto	da	herança	biológica	e	da	perseverante	personalidade	católica	materna.

Sua	fidalga	postura,	doce	sensibilidade	e	verdadeiro	amor	que	tem	pelo	próximo	e	a	Deus	foram	aprendidos
com	seu	afetado	e	delicado	pai.



Já	 as	 vertigens	 místicas	 de	 que	 sofre	 e	 que	 o	 fazem	 passar	 noites	 em	 claro	 desvendando	 a	 complexa
hierarquia	celestial	são	de	origem	desconhecida.	Ou	anímicas,	como	prefere	dizer.

O	passarinho,	depois	de	rasgar	em	redondo	o	ar,	retornou	sua	ascensão	para	a	cúpula.	Subia	como	se	fosse
um	anjo,	sem	se	importar	em	entender	que	entre	ele	e	o	céu	existiam	várias	toneladas	de	maciço	mármore.	O
mármore	da	escavada	cúpula.

Também	não	se	importava	com	a	avalanche	de	palavras,	que	monsenhor	Filippo	despejava	sobre	sua	crédula
e	fascinada	plateia:	os	dezoito	esqueléticos	noviços	da	Quinta	Ordem	Suprema	de	Santo	Antão.

*	*	*

O	mal!	O	mal	existe!	O	fundador	de	vossa	ordem,	o	venerável	santo	Antão,	foi	atacado	pelo	demônio!	Em	sua
raiva	 impotente,	 o	diabo	ordenou	a	 seus	 animais	que	atacassem	Antão.	 Imediatamente	 eles	 obedeceram.	Os
animais	 rugiam,	 silvavam	 e	 bramiam.	 Para	 onde	 quer	 que	 Antão	 se	 voltasse,	 por	 toda	 parte	 em	 redor	 dele,
havia	bandos	de	lobos,	leões	selvagens,	leopardos,	ursos	e	touros.	Serpentes	venenosas	enroscavam-se	em	suas
pernas.	 Olhos	 vorazes	 faiscavam	 na	 treva.	 Bocas	 ávidas	 ameaçavam	 devorá-lo.	 Chifres	 pontudos	 estavam
prontos	a	escorneá-lo.	Aranhas	gigantescas	 teciam	suas	 teias	para	prendê-lo.	E	as	serpentes,	ajudadas	pelos
escorpiões	e	todos	os	animais	rastejantes	e	coleantes	do	Inferno,	picavam	as	pernas	de	Antão.	O	santo,	firme
em	sua	 fé,	 recusava	esse	novíssimo	meio	de	 intimidação	do	seu	adversário,	pois	via	claramente	que	aquelas
bestas	selvagens	não	passavam	de	matéria	fictícia	da	diabólica	imaginação	do	Mal!

*	*	*

O	passarinho	mantinha	seu	voo	retilíneo	e	assustado	em	direção	ao	teto,	indiferente	ao	mal	que	lhe	esperava:	a
cúpula	marmórea.

Voava	agora	muito	mais	intimidado,	pois	as	pérolas	gigantes	sobre	o	tecido	castanho	começaram	a	se	mexer
em	surpreendente	movimento.	Pareciam	vivas.

Era	a	emoção.	A	tocante	história	de	santo	Antão	 levou	sete	noviços	ao	choro.	Um	deles	 foi	soluçante.	Dois
choros	 foram	 feitos	 com	 poucas	 lágrimas,	 mas	 sentidos.	 Dois	 outros	 fingidos.	 Houve	 ainda	 um	 choro
acompanhado	de	femininas	lamúrias.	E	um	último	que	na	verdade	foi	um	choramingar	sem	emoção.	Neste	caso
o	noviço	estava	adoentado.	Tinha	uma	ponta	de	febre	e	o	nariz	entupido.

Alguns	noviços	oraram	baixinho	louvando	o	intrépido	ato	de	bravura	do	famoso	santo	e	fundador	da	Ordem.
Muitos	por	admiração	e	felicidade,	uns	poucos	por	inveja.

Monsenhor	Filippo	fez	uma	pausa	em	seu	discurso	esperando	que	as	reações	dos	noviços	se	completassem.
Gostava	de	criar	impacto	entre	alunos	e	ouvintes,	daí	nascia	seu	prazer.	Era	um	exibicionista	nato,	mas	não	o
admitia.	Ostentava	seu	conhecimento	teológico	em	nome	do	Senhor	e	da	glória	da	Igreja,	também	a	mando	de
sua	vaidade.

Filippo	estava	prestes	a	reiniciar	a	aula	quando	não	viu	o	passarinho	perdido	no	ar	do	anfiteatro.	Negou-se
por	presunção.	Teatral,	preferiu	ajeitar	um	dos	punhos	rendados	de	sua	impecável	batina	negra.

*	*	*

Deus	não	criou	o	Diabo!	Um	anjo	criado	por	Ele	é	que	se	fez	demônio.	Seu	nome:	Lúcifer!	O	portador	de	luz.
Extremamente	 orgulhoso	 de	 sua	 beleza,	 queria	 se	 igualar	 a	 Deus	 e	 convenceu	 vários	 anjos	 a	 seguirem	 sua
vaidade.	Houve	uma	revolta	angelical!	Lúcifer	perdeu	a	batalha,	foi	lançado	nas	trevas,	indo	reinar	no	Inferno.
O	livro	do	Gênese,	em	seu	sexto	capítulo,	narra	que	duzentos	anjos	 liderados	por	Semjaza	e	Azazel,	atraídos
pela	beleza	das	mulheres,	 desceram	à	Terra	para	 se	unir	 a	 elas.	Estes	 anjos	 ensinaram	aos	humanos	 vários
vícios	 carnais.	Em	consequência,	 as	mulheres	 conceberam	gigantes	 famintos	 e	 peludos.	Estes	 seres	 comiam
tudo	 o	 que	 encontraram.	 Depois	 de	 destruírem	 a	 Terra	 com	 sua	 voracidade,	 começaram	 a	 devorar	 uns	 aos
outros.	O	mundo	mergulhou	numa	anarquia	total	banhado	em	sangue.	Deus	então	interveio.

Enviou	o	anjo	Miguel,	que	aprisionou	os	gigantes	turbulentos	nos	vales	da	Terra,	onde	estão	à	espera	do	Juízo
Final.	Outra	versão	afirma	que	os	anjos	encarregados	de	velar	pelas	criaturas	terrestres	foram	seduzidos	pelas
mulheres.	Dessa	união	resultaram	demônios	que	dominam	os	homens	por	meio	da	magia.	O	orgulho	e	o	ciúme



são	 apontados	 como	 causas	 prováveis	 da	 queda	 dos	 anjos.	 Os	 demônios	 se	 multiplicaram	 e	 formaram	 seu
próprio	reino.	Hoje	sabemos,	com	certeza,	que	existem	oito	milhões,	setecentos	e	oitenta	e	nove	mil,	trezentos
e	vinte	e	 sete	diabos	divididos	em	seis	mil,	 seiscentos	e	 sessenta	e	 seis	 legiões,	dirigidos	por	 setenta	e	 sete
príncipes.	 São	 provocadores	 de	 calamidades	 e	 heresias.	 São	 os	 únicos	 responsáveis	 pelas	 diversas
enfermidades	físicas	e	morais	que	consomem	os	homens.	Os	anjos,	felizmente,	como	disse,	são	em	sua	grande
maioria	 criaturas	 benignas.	 Sua	 essência	 é	 a	 luz	 e	 devido	 a	 isso	 podem	 estar	 em	 vários	 lugares	 ao	 mesmo
tempo.	Este	detalhe	é	muito	importante!	Embora	sejam	criaturas	celestes,	para	nós,	mortais,	assumem	formas
humanas.	Outro	detalhe	fundamental.

*	*	*

O	passarinho	prosseguia	no	seu	voo	suicida.	Nem	piava.	O	choque	parecia	inevitável.	A	cúpula	se	aproximava	e
nada	era	capaz	de	detê-lo.	Como	se	sabe,	os	passarinhos	não	possuem	anjos	da	guarda.

Foi	quando	eclodiu	a	onda	sonora.

Um	mugido	gigantesco	nasceu	em	espanto	das	gargantas	dos	dezoito	noviços.

Nasceu	 no	 preciso	 instante	 em	 que	 Filippo,	 apontando	 sua	 varinha	 de	 professor	 para	 a	 figura	 angelical
pintada	num	painel	de	couro,	afirmou	que:	como	todos	poderiam	ver	na	pintura,	os	anjos	tinham	asas,	portanto
penas,	 também	 auréolas	 de	 luz,	 coloridas	 de	 acordo	 com	 sua	 legião,	 e	 que	 os	 anjos,	 na	 maioria	 das	 vezes,
possuíam	órgãos	genitais!

O	 murmúrio	 coletivo	 dos	 jovens	 religiosos,	 decorrente	 da	 simples	 afirmação	 da	 existência	 de	 angelicais
órgãos	genitais,	foi	intensíssimo.

Além	 de	 alto,	 o	 fenomenal	 murmúrio	 nasceu	 recheado	 de	 perplexidades,	 inconveniências,	 vergonhas,
ingenuidades,	desejos	e	burrices,	e	outros	tantos	sentimentos,	vontades	e	sensações.	Foi	mistura	completa	das
intenções	 que	 orbitavam	 as	 mentes	 daqueles	 dezoito	 noviços.	 Tamanha	 carga	 não	 tornava	 o	 murmúrio	 mais
pesado	como	era	de	se	esperar,	e	sim	mais	potente.

Foi	tão	potente	que	o	passarinho	pensou	que	já	tinha	se	chocado	contra	a	cúpula.	Por	segundos	adquiriu	a
humana	 capacidade	 de	 viver	 e	 sentir	 por	 antecipação	 um	 acontecimento.	 Previu	 e	 sentiu	 um	 choque
imaginário.	Humanizou-se	por	um	instante,	antes	de	se	chocar	contra	o	mármore.	Morreu	massacrado,	porém
evolucionado	na	escala	animal	e	anímica.

*	*	*

Silêncio!	 Por	 favor!	 Atenção,	 noviços!	 Gostaria	 de	 lembrar	 a	 todos	 que	 estamos	 em	 torno	 do	 ano	 de	 mil	 e
quinhentos	e	que	os	nossos	conhecimentos	teológicos	avançam	a	cada	dia,	a	cada	hora,	a	cada	instante.	Que	o
século	está	nascendo	repleto	de	revelações	divinas.	E	se	o	vosso	ouvido	de	aluno	do	Sacro	Colégio	Romano	não
estiver	preparado	para	mergulhar	nas	mais	profundas	verdades	sobre	Deus,	é	melhor	que	este	aluno	ou	estes
alunos	se	 retirem.	Continuando.	Os	anjos	possuem	sexo,	 sim,	caros	alunos.	Todavia	seus	órgãos	genitais	 são
inativos	e	puros.

Podem	tomar	nota!	Escrevam:	os	anjos	nascem	da	árvore	do	Bem	e	do	Mal	e	falam	um	idioma	desconhecido
pelos	 humanos.	 Eles	 se	 dividem	 em	 nove	 hierarquias.	 São	 eles:	 Serafins/Anjos	 de	 cor	 vermelha.
Querubins/Anjos	de	cor	azul.	Tronos!	Anjos	de	cor	amarela.

*	*	*

Meu	Deus!	Que	tolice!	Este	relatório	não	serve	para	nada!	Onde	está	o	grito	de	pavor	papal?	Um	passarinho.	O
murmúrio	dos	noviços.	Copiaram	a	aula	toda	do	monsenhor	Filippo!	Era	o	que	faltava!	Olha	aqui.	Leia.	Mais.	E
mais.	Anjos	e	arcanjos.	Isto	é	uma	imbecilidade!	Não	pode	ser!

Copiar!	 Memorizar!	 Oitavo	 coro:	 Arcanjos.	 Comandados	 pelo	 príncipe	 Rafael,	 chefe	 das	 milícias	 celestes,
comandante	do	exército	celestial.	Sua	cor	é	o	verde	que	resplandece	em	sua	auréola.	As	penas	são	brancas.
Carrega	nos	braços	uma	criança	que	segura	um	peixe	rubi.	Tem	cabelos	de	açafrão,	da	cabeça	aos	pés.	De	sua
face	 descem	 setenta	 mil	 lágrimas	 por	 ano.	 São	 arcanjos	 os	 seguintes	 anjos...	 Nemamiah,	 Ieialel,	 Aarahel,
Mizrael,	Ariel,	Asaliah,	Mebahiah,	Anauel.



*	*	*

Serafins	são	vermelhos.	Tronos	são	amarelos.	Por	que	não	o	contrário?	Ou	roxos!	Todos	em	lilás!	Que	beleza
seria!	Frei	Camilo!	Por	que	sou	obrigado	a	ler	esta	idiotice	sem	fim	sobre	os	anjos	do	monsenhor	Filippo?	Meu
cardeal,	o	estranho	homem	de	capa	azul	assistiu	à	aula.	Foi	a	primeira	vez	que	apareceu.	Por	favor,	prossiga	a
leitura,	Eminência.

*	*	*

O	passarinho	evoluído	e	morto	despencou	da	cúpula.

Não	fez	curvas	nem	círculos	no	ar,	não	decidiu	rumos.

Apenas	caiu	frouxo,	com	os	pés	encolhidos,	bico	aberto	e	os	olhos	fechados.

Um	 montículo	 de	 sangue	 e	 penas	 caiu	 aos	 pés	 do	 homem	 de	 capa	 azul.	 Nenhuma	 gotícula	 de	 sangue
manchou	sua	capa,	nem	mesmo	aquelas	que	se	esparramaram	invisíveis.

O	homem,	única	testemunha	ocular	do	voo	mortal,	sentiu	piedade	pelo	bichinho.	Mas	o	sentimento	foi	breve	e
evaporou	em	seguida.	Tinha	mais	o	que	fazer.

O	homem	na	ondulante	capa	azul	deixou	o	anfiteatro	e	retomou	seu	périplo	pelas	dependências	do	Vaticano.

Ele	tinha	de	encontrar	uma	determinada	pessoa	e	fazer	chegar	a	quem	de	direito	o	pergaminho	que	levava
atado	às	costas.	E	aquilo	começava	a	incomodar	Os	dois	cordéis	de	couro	que	ataram	a	mensagem	espremiam
músculos	e	carnes.

Passando-se	 por	 um	 rico	 mercador	 ibérico,	 explicava	 a	 todos	 que	 estava	 no	 Vaticano	 para	 comprar	 uma
indulgência	papal,	ou	quem	sabe	um	título	honorífico	eclesiástico.

Flanava	de	sala	em	sala,	deixando	um	rastro	azulado	e	salpicado	de	oportunas	moedas	de	ouro.

Se	conversava	com	monge,	entregava-lhe	uma	moeda	a	 título	de	esmola	ou	misericórdia.	Uma	 informação
pedida	a	um	guarda	poderia	valer	até	duas	moedas	de	ouro,	dependendo	da	importância	do	local	que	o	guarda
vigiava	e	de	sua	boa	vontade	em	deixá-lo	passar.

Miraculosamente	todas	as	portas	se	abriam.	O	homem	em	azul	frequentava	as	missas	a	que	queria	assistir	Os
corredores	que	desejava	cruzar	E	as	antessalas	nas	quais	necessitava	aparecer.

Por	ser	visto	e	notado	por	tantos	em	tão	diferentes	lugares,	o	homem	acabou	sonhado	por	muitos	como	vítima
do	confuso	dom	da	simultaneidade.	Além	da	invejosa	pecha	de	perdulário	compulsivo.

De	propósito	exibia-se	sem	se	revelar.	Um	enigma,	o	homem.

Sua	tentativa	era	ser	reconhecido	por	acaso	pela	pessoa	exata,	em	um	encontro	aparentemente	acidental.

Depois	 do	 encontro	 desapareceria,	 assim	 fora	 combinado.	 Deixaria,	 entretanto,	 por	 algum	 tempo,	 em
presença	ausente,	o	impregnante	azul	de	sua	capa	voando	pela	memória	dos	mais	simplórios.

Uma	 comprida	 galeria	 ligava	 a	 porta	 oeste	 da	 biblioteca	 ao	 saguão	 de	 entrada	 das	 salas	 de	 mapas.
Numerosos	prelados,	autoridades	eclesiásticas,	nobres	e	simples	cidadãos	transitavam	o	tempo	todo	por	essa
galeria.	 De	 um	 lado,	 continha	 inúmeras	 e	 amplas	 janelas	 que	 davam	 para	 o	 jardim;	 do	 outro,	 existia	 uma
sequência	 interminável	 de	 portas	 que	 davam	 acesso	 a	 concorridos	 escritórios.	 Ali,	 religiosos	 responsáveis
despachavam	e	encaminhavam	sofridos	pedidos	de	clemência	para	o	Santo	Oficio.

No	 cair	 da	 tarde	 a	galeria	 se	 tornava	 intransitável.	Uma	 legião	de	 criados	 e	 serventes	 fechava	 as	grossas
cortinas,	cobrindo	as	janelas.	Quinze	lustres	de	cinquenta	e	seis	velas	eram	baixados	e	cuidadosamente	acesos.
Tudo	isso	no	mesmo	instante	em	que	os	oficiais	do	Santo	Ofício	encerravam	sua	espinhosa	missão	de	desiludir,
com	lacônica	ironia	e	um	mar	de	dificuldades,	os	pedidos	dos	aflitos	caçadores	de	piedade.

Na	grande	maioria	dos	casos,	os	processos	de	clemência	eram	arquivados	e	 jamais	revistos.	Dificilmente	a
Santa	Inquisição	alterava	uma	sentença	proclamada.	Afinal,	a	 justiça	da	Inquisição	nascia	de	uma	inatingível
raiz	divina,	impossível	de	ser	revogada.	A	galeria	foi	batizada	pelo	povo,	em	apropriada	heresia,	com	o	nome	de
Longo	Corredor	do	Cinismo.



O	 homem	 em	 azul	 vencia	 a	 galeria	 na	 direção	 das	 salas	 de	 mapas.	 Tentava	 não	 chamuscar	 sua	 capa	 nas
pontas	de	fogo	que	bailavam	pelo	solo,	montavam	nos	lustres	e	como	flechas	subiam	ao	teto.	Um	forte	cheiro
de	 cera	 queimada	 ultrapassava	 qualquer	 outro	 odor,	 mesmo	 os	 que	 pingavam	 em	 suor	 dos	 criados	 que
suspendiam	os	lustres.

Ele	não	estava	interessado	em	carnavais	olfativos	e	sim	em	outro	sentido:	o	da	visão.	Da	brusca	visão	branca
da	abadessa	que	cruzava,	cabisbaixa,	o	saguão	de	entrada	da	sala	de	mapas.

O	homem	em	azul	acelerou	o	passo	e	obstruiu	com	encenada	casualidade	o	caminho	da	abadessa.	Provocou	o
encontro.

Frei	Camilo,	que	seguia	o	homem	onze	passos	atrás,	não	teve	alternativa:	largou	o	maço	de	documentos	que
trazia	colado	ao	peito.

Os	 pergaminhos	 deslizaram	 pelo	 chão,	 enquanto	 o	 frade	 se	 abaixava	 devagar	 observando	 o	 encontro.	 Em
velocidade	 de	 caramujo,	 começou	 a	 recolher	 os	 documentos	 e	 a	 ordená-los	 sem	 lógica.	 Sua	 atenção	 se
concentrou	no	inusitado	encontro.

Entre	 visões	 e	 olfatos,	 Camilo	 recorreu	 à	 audição	 como	 filtro	 mais	 apropriado	 para	 sua	 tarefa.	 Baixou	 a
cabeça	e	escutou	a	conversa.

Virtuosa	abadessa,	Nobili	genere	natus!

Nobre	senhor,	Post	gloriam	invidia	sequitur!

Isto	 dito,	 o	 homem	 em	 azul	 afastou-se,	 deu	 três	 passos	 e,	 como	 se	 estivesse	 fazendo	 uma	 reverência,
recolheu-se	atrás	de	uma	das	majestosas	pilastras	róseas	que	sustentavam	o	saguão.	A	governanta	papal	olhou
vagamente	ao	seu	redor	e,	girando	em	branco,	seguiu	o	manto	azul.

Frei	 Camilo	 continuou	 recolhendo	 infrutiferamente	 seus	 pergaminhos,	 a	 pilastra	 roubou-lhe	 a	 audição	 por
completo.	Privado	de	seu	principal	instrumento	de	trabalho,	Camilo	optou	por	esticar	o	pescoço	em	arriscado
movimento	para	ver	o	que	se	passava	por	detrás	da	coluna.

Os	olhos	de	Camilo	viram	uma	cena	inexplicável.	O	homem,	agora	ajoelhado,	entrega	à	abadessa	um	lenço	de
linho.	Ela	abre	o	lenço	com	cuidado,	parece	estar	despetalando	uma	rosa.

De	súbito	o	imprevisível	acontece	e	um	estranho	reflexo	luminoso	escapa	das	entranhas	do	linho.

*	*	*

O	homem	disse:	 trata-se	de	um	nascimento	 ilustre.	A	abadessa	 respondeu:	a	 inveja	vai	atrás	da	glória.	Uma
senha!	É	claro	como	água.	Uma	senha.	O	que	ele	entregou	a	ela?	O	que	o	lenço	escondia?	A	descrição	do	objeto
luminoso	não	está	no	relatório!

Cardeal,	foi	impossível	chegar	mais	perto.

Tive	até	um	torcicolo!	Meu	pescoço	está	dolorido	até	agora.

Era	um	anel!	Brilhava.	Pensem	um	pouco,	só	poderia	ser	um	anel.	O	que	eles	falaram	atrás	da	pilastra?

Meu	cardeal,	a	referida	coluna	é	uma	sólida	obra	arquitetônica	de	caráter	irremovível.

Não	me	diga,	Camilo!?

Não	 pude	 escutar	 muito	 bem,	 cardeal.	 Só	 algumas	 palavrinhas	 obscuras.	 Por	 exemplo:	 o	 homem	 disse	 a
palavra	na-ve-ga-dor.

Absurdo.	Navegador!?	Não	faz	sentido.	Frei	Camilo	escutou	errado.	Imaginou	tal	palavra.	O	homem	deve	ter
dito	mer-ca-dor.

Por	 favor,	 continue	 lendo.	Em	seguida,	 a	Eminência	 será	 surpreendida	por	notáveis	 esclarecimentos	 sobre
todas	estas	questões	pendentes.

*	*	*

A	câmara	papal,	o	aposento	de	Pio	III,	apresentava	muito	poucos	ornamentos.



O	amplo	espaço	de	solo	envernizado	continha	a	cama	e	o	dossel	ao	fundo,	duas	amplas	janelas	à	esquerda,	e
o	pequeno	altar	seguido	da	profunda	lareira	na	parede	da	direita.

Na	verdade,	o	aposento	era	marcado	pelas	 três	portas	cobertas	por	espesso	ouro.	E	pelo	 teto	de	madeira,
pintado	com	enormes	nuvens	brancas	sobre	um	pálido	firmamento	amarelado.

Como	as	nuvens	não	se	moviam,	prisioneiras	que	eram	da	pintura	sem	expressão	ou	perspectiva,	tornaram-se
incapazes	 de	 atiçar	 a	 ilusão.	 Não	 sugeriam	 nem	 desenhavam	 cabeças	 de	 leões,	 águias	 ou	 catedrais.	 Como
fazem	as	nuvens	verdadeiras	nas	mentes	das	pessoas.

Buscar	algum	propósito,	sublime	sensação	ou	prazer	estético	naquela	pintura	gorda	era	algo	impossível.	Tão
vago	e	distante	como	a	teimosia	dos	sábios	em	buscar	um	sentido	para	a	nebulosa	história	dos	homens.

A	 pintura	 do	 teto	 esmagava	 num	 incômodo	 branco	 a	 câmara	 papal.	 As	 formas	 retangulares	 dos	 paninhos
fumegantes,	 triangulares	 dos	bordados	do	 cobertor	 e	 curvilíneas	do	 tecido	do	dossel	 perdiam	contorno	pela
abrangência	do	branco.

O	aposento	parecia	um	gigantesco	ovo	de	galinha,	com	a	casca	virada	para	dentro	e	a	gema	escorrendo	em
ouro	pelas	portas.

Era	 justamente	 sobre	 isto	 que	 cantava	 o	 menino	 Francesco.	 Ovos.	 Galinhas.	 E	 gemas.	 Um	 dos	 cânticos
profanos	do	reconhecido	compositor	Josquin	Des	Prés.

Trinando	ali.	Piando	adiante.	Cacarejando	alegremente,	mas	sempre	melódico.	Francesco	interpretava,	com
suave	e	precisa	voz,	a	história	do	galinheiro	encantado	composta	por	Des	Prés.

As	 obras	 musicais	 do	 assombroso	 Des	 Prés	 eram	 apreciadas	 por	 toda	 a	 criatividade.	 Suas	 composições
causavam	 aguda	 emoção	 religiosa,	 mas	 o	 compositor	 não	 se	 expressava	 através	 de	 palavras	 de	 conteúdo
litúrgico.	Ao	contrário,	enaltecia	a	natureza.	Bichos	falaram	e	árvores	se	explicavam	em	seus	cânticos.

Suas	 composições	 exigiam	 velocidade	 e	 muitas	 vozes	 cantando	 textos	 diferentes	 ao	 mesmo	 tempo.	 Como
todas	as	palavras	ficavam	incompreensíveis,	devoradas	umas	pelas	outras,	o	ouvinte	não	captava	o	sentido	real
delas,	recebia	um	belíssimo	impacto	vocal.	E	coral.

Qualquer	 ser	 humano	 que	 ouvisse	 uma	 composição	 de	 Des	 Prés	 imaginava-se	 tomado	 pelo	 Divino.	 Em
verdade,	estava	vivenciando	as	intrigas	de	um	chiqueiro	ou	escutando	torpes	aventuras	bovinas.	Um	artista,	o
compositor	Josquin	Des	Prés.

Naquela	 noite	 Francesco	 cantou	 um	 trecho	 de	 Praeter	 Rerurn	 Seriem,	 original	 para	 ser	 cantado	 por	 seis
vozes.	Como	a	composição	tinha	sido	desmembrada	e	reduzida	para	uma	só	voz,	numa	desastrada	adaptação
concebida	pelo	do	instrutor	do	menino,	o	canto	saiu	cacarejador	em	demasia.

Irritado,	 o	 Santo	 Padre	 fez	 um	 movimento	 conjugado	 do	 rosto	 com	 os	 dedos.	 A	 abadessa	 percebeu	 a
impaciência	de	Pio	III	e	tocou	o	sininho.

Francesco	 retirou-se	 infeliz.	 Notou	 que	 seu	 canto	 não	 tinha	 agradado	 ao	 papa.	 Nem	 destroçado	 a	 maldita
cefaleia.

Pio	III	fez	novo	movimento	facial.	Um	esgar	manobrado	pelo	queixo.	Balbuciou	um	sim.

A	 abadessa	 entendeu	 a	 ordem	 e	 se	 aproximou	 da	 lareira	 incandescente.	 Não	 admirou	 o	 alabastro,	 todo
esculpido	 em	 minúsculos	 motivos	 florais	 e	 suculentos	 frutos,	 que	 emoldurava	 a	 boca	 da	 lareira.	 Com	 força
torceu	um	dos	cachos	de	uvas	entalhados	na	pedra.

O	mecanismo	giratório	ativou-se.	Parte	da	parede	ao	lado	do	altar	moveu-se	num	estalido.

A	porta	secreta	se	abriu	e	o	homem	em	azul	entrou.

Sua	perna	esquerda	tremia	e	formigava.	Parte	pela	emoção	de	estar	frente	a	frente	com	o	Santo	Padre,	parte
por	ter	passado	várias	horas	em	pé,	emparedado	no	estreito	cubículo	atrás	do	altar.

Recolhido	 pela	 abadessa	 no	 fim	 da	 tarde,	 o	 homem	 em	 azul	 foi	 levado	 para	 as	 dependências	 secretas	 do
papado.	 Um	 ninho	 de	 corredores,	 passagens	 e	 quartos	 que	 casava	 o	 aposento	 pontifício	 com	 um	 submerso
labirinto	de	saídas	e	entradas	camufladas	por	todo	o	palácio.

O	conjunto	arquitetônico	invisível,	mas	utilíssimo,	abrangia	um	quarto	onde	eram	guardados	os	documentos
sigilosos,	 alguma	 correspondência	 confidencial	 e	 os	 maravilhosos	 relatórios	 contabilísticos	 e	 financeiros	 do
papado.	 Um	 depósito	 lacrado,	 onde	 perturbadoras	 relíquias	 dividiam	 o	 espaço	 com	 pesadas	 arcas	 cheias	 de



joias	e	pedras	preciosas.	Uma	espécie	de	cozinha,	toda	ladrilhada,	onde	poderosos	venenos	repousavam	ao	lado
de	escassos	contravenenos.	E	outros	lugares	de	indecifrável,	utilidade,	como	um	quarto	de	banho	centrado	em
uma	lasciva	banheira	de	chumbo	onde	cabiam	duas	pessoas.

O	homem	em	azul	conheceu	muito	pouco	de	tudo	isto,	pois	foi	 levado	diretamente	para	o	cubículo	úmido	e
escuro	 atrás	 do	 altar.	 Como	 perdeu	 a	 noção	 do	 tempo	 e	 não	 suportava	 ambientes	 fechados,	 suou	 frio	 e
angustiou-se.	Imaginou-se	esquecido,	escondido	para	sempre.	Estando	a	ponto	de	gritar,	foi	atingido	por	uma
agradável	catatonia.	Acreditou-se	morto,	era	o	doce	torpor	da	fome.

Quando	a	abadessa	apertou	as	testiculares	uvas	pétreas,	saiu	pela	passagem.	Claudicava	buscando	localizar-
se.

Ao	tirar	o	capuz,	o	homem	desvendou	um	rosto	de	traços	finos	e	bem	barbeado,	algo	incompatível	com	seu
tórax	massudo	e	símio.	Depois,	ajoelhou-se	em	contrição	à	borda	do	leito	de	Pio	III.

A	abadessa	abriu	o	lenço	de	linho,	debruçou-se	sobre	o	leito	e	mostrou	o	objeto	luminoso	para	o	Santo	Padre.
A	prova	irrefutável	de	que	o	homem	de	azul	era	o	mensageiro	da	verdade.	O	senhor	da	plena	confiança	do	rei
de	Portugal.

*	*	*

Desilusão,	apatia,	lassidão,	falta	de	inteligência.	E	cefaleia.	Excelente	descrição	do	papa	Pio	III.

O	Sumo	Pontífice	sofre	muito,	cardeal.

Compreensível.	Sua	Santidade	tem	poucas	ideias	na	cabeça.	E	sempre	expressa	essas	mesmas	ideias	várias
vezes	ao	dia.	Daí	as	dores	de	cabeça.	Está	aqui	escrito!	Não	disse?	Um	anel!	Com	um	sinete	real!	O	brasão	do
rei	de	Portugal.	O	homem	de	azul	é	um	emissário!

Leia	a	outra	folha,	meu	cardeal.

*	*	*

Pinçando	paninhos,	a	abadessa	descobre	o	semblante	papal.	Um	cheiro	de	alecrim	e	ervas	aromáticas	atinge	as
narinas	de	Francesco,	enquanto	de	 sua	goela	 fogem	os	primeiros	 sons	cacarejantes	que	perfuram	a	matéria
óssea	da	cabeça	oval	e	encharcada	em	óleos	do	Santo	Padre.

*	*	*

Mas	já	li	isso!	O	menino	cantou	de	novo!?	Raios!	Já	sei	que	Francesco	cantou	feito	um	galo!

Perdão,	meu	cardeal.	Esta	folha	do	relatório	está	fora	de	ordem.	Por	favor,	é	esta	aqui.	Pode	ler.

Está	aqui.	O	homem	entregou	um	pergaminho	ao	papa.	Amassado	e	fedorento?	Ao	papa?

É,	meu	cardeal,	o	cheiro	do	pergaminho	tinha	um	odor	corporal	tão	forte	que	alcançou	o	orifício	do	dossel.
Logo	se	deduz	que	o	homem	escondia	a	mensagem	do	rei	de	Portugal	em	alguma	parte	recôndita	do	seu	corpo.
Tudo	muito	sigiloso,	sem	dúvida.

Pare	de	falar,	Camilo!	Assim	é	impossível.	Não	posso	me	concentrar	na	leitura.

Desculpe,	 cardeal.	 Só	 gostaria	 de	 chamar	 a	 atenção	 dos	 olhos	 da	 Eminência	 para	 este	 trecho	 do	 texto:	 o
momento	em	que	Sua	Santidade	se	despede	do	homem	de	capa	azul.	Veja	bem.	Pio	 III	benzeu	o	homem	e	o
chamou	de	na-ve-ga-dor.

Navegador?	É	verdade.	Mas	navega	em	que	mar?	Para	onde?

Eis	aqui	a	parte	final	do	relatório,	Eminência.

*	*	*

O	 navegador,	 depois	 de	 benzido	 pelo	 papa,	 retornou	 ao	 cubículo	 claustrofóbico.	 Sentiu-se	 aliviado	 por	 ter
cumprido	sua	missão	de	pombo	correio.

Viajar,	cruzar	terras,	atravessar	mares,	percorrer	a	natureza	a	descoberto,	era	esse	o	fardo	do	seu	destino.



Jamais	se	sentiu	espremido	e	imóvel	como	um	morto	num	quarto	secreto.

De	volta	ao	cubículo	deveria	viver	nova	crise	de	angústia.	Seria	de	novo	obrigado	a	olhar	para	dentro	de	si
mesmo	e	espantar-se	com	o	vazio.	Castigo	ingrato	para	quem	fora	treinado	para	deixar	o	olhar	escapulir	feliz
com	 a	 riqueza	 da	 paisagem	 ou	 ser	 preenchido	 com	 as	 dificuldades	 da	 rota.	 Afinal,	 era	 um	 navegador,	 um
descobridor	de	geografias.

A	esperada	crise	não	veio.	A	bênção	papal	 lhe	serviu	de	balsamo.	Remédio	 imaginário	para	todos	os	males
futuros	e	vindouros	que	o	aquietou	no	escuro.

Ele	dormiu	em	pé	como	se	fosse	um	cavalo.	Animal	incapaz	de	olhar	para	dentro	de	si	mesmo,	por	viver	em
glória	no	conforto	do	puro	instinto.

O	 navegador	 dormiu	 sabendo	 que	 pela	 manhã	 seria	 dali	 retirado.	 Levado	 às	 pressas	 para	 uma	 das	 saídas
camufladas	que	perfuravam	a	inexpugnável	muralha	protetora	do	Vaticano,	daí	regressando	a	Lisboa.

Naquela	noite	a	abadessa	não	dormiu	mal.	Dormiu	pouco.

Depois	 de	 deixar	 Pio	 III	 com	 a	 misteriosa	 mensagem	 nas	 mãos,	 foi	 tratar	 dos	 afazeres	 de	 sua	 rotina
administrativa.	Ferver	a	infusão	de	ervas	medicinais	e	camomila,	inspecionar	a	batina	e	resolver	o	cardápio	da
primeira	refeição.	Ultimar	os	preparativos	para	um	novo	dia	papal.

A	abadessa	também	se	defendia	de	olhar	para	dentro	de	si	mesma.	Obrigava-se	a	muitas	tarefas,	deixando-se
girar	sem	pensar	pelas	engrenagens	da	rotina.

Ao	contrário	do	navegador,	se	olhasse	para	dentro	de	si	mesma	encontraria	a	plena	felicidade.	Um	poço	de
amor.	Intacto.

Não	sabia	que	os	dentes	das	engrenagens	da	rotina,	grandes	e	triturantes	como	os	de	um	cavalo,	eram	os
únicos	responsáveis	pela	perda	precoce	de	sua	juventude	e	aflitiva	falta	de	sonhos	em	seu	sono.

Pio	 III	 rompeu	 o	 lacre,	 abriu	 o	 pergaminho	 quadrilátero	 e,	 com	 uma	 ponta	 de	 nojo,	 começou	 a	 ler	 a
mensagem.

A	carta	do	rei	Dom	João	II	de	Portugal	começava	com	as	protocolares	e	calorosas	saudações	de	praxe.	Depois
comunicava	ao	Santo	Padre	que	um	acontecimento	de	grande	magnitude	havia	ocorrido.	Nobili	genere	natus.

Neste	 momento	 da	 leitura,	 Pio	 III	 não	 encontrava	 nenhum	 sentimento	 propício	 para	 ser	 ativado	 com	 o
anúncio	do	tal	acontecimento.	Ainda	não	sabia	com	exatidão	do	que	se	tratava.

Cartas	reais	recheadas	de	hiperbólicas	notícias	faziam	parte	do	minueto	entre	as	coroas	europeias	e	a	mitra
papal.	 Em	 geral	 comunicavam	 a	 descoberta	 de	 importantes	 relíquias	 ou	 pediam	 a	 santificação	 de	 duques	 e
condes	pouco	milagrosos,	mas	adorados	pela	realeza.

As	missivas	mais	importantes	pediam	a	justa	intervenção	da	Igreja	nos	complicados	contratos	de	casamento
entre	as	casas	reais.	E	as	importantíssimas,	a	anulação	de	principescos	matrimônios	por	falência	biológica	de
uma	das	partes.

Quando	sua	 leitura	chegou	à	verdadeira	razão	da	carta,	seu	cérebro	borbulhou.	Todos	os	seus	sentimentos
foram	ativados	ao	mesmo	tempo	em	desconhecida	anarquia.	Estilhaçaram	sua	massa	encefálica	em	partículas	e
seu	corpo	foi	tomado	por	convulsa	febre.

O	que	ali	estava	escrito	ultrapassava	o	ponto	crítico	do	inimaginável.

Braços	e	pernas	moveram-se	agitados,	independente	do	seu	comando.	Carnes	e	peles	fibrilaram.

Sua	 habitual	 paralisia	 frente	 a	 tudo	 deu	 lugar	 a	 uma	 inacreditável	 atividade	 motora,	 fruto	 de	 um	 sinistro
sentimento	 de	 total	 incapacidade	 de	 resposta.	 Ele	 não	 descortinava	 solução	 possível	 para	 a	 magnitude	 das
indagações	advindas	do	fato	descrito.

Cinco	travesseiros	caíram	no	solo	envernizado.	A	coberta	branca	foi	embolada	aos	chutes	para	um	canto	do
leito.	O	pontífice	se	sentia	perdido	nos	caminhos	de	seu	pensamento	e	tentava	buscar	um	atalho	salvador	que
fizesse	a	vida	voltar	ao	normal.	Se	aquela	descoberta	fosse	real	a	partir	daquele	instante	nada	mais	seria	como
sempre	fora.	Normal.

Como	se	estivesse	hipnotizado,	deixou	a	cama	e	começou	a	andar	trôpego	pelo	aposento.	Rezava	por	sentir-se
envergonhado	por	não	saber	o	que	 fazer.	Balbuciou	um	pai-nosso	 inócuo	no	 intuito	de	acalmar	as	partículas
desvairadas	que	saltavam	no	interior	de	seu	encéfalo.



Desequilibrado,	colocou-se	frente	à	lareira.	Um	sopro	quente	atingiu	os	fiapos	do	seu	camisolão	de	lã	branco.
Arrepiou	sua	pele	fina	e	aqueceu	seus	frágeis	ossos.	O	calor	foi	revigorante.

A	dor,	no	 seu	entender,	 era	o	melhor	analgésico	contra	 todas	as	 infelicidades.	Suas	convenientes	cefaleias
sempre	o	afastaram	de	sua	abissal	solidão,	com	o	poder	complementar	de	protelar	decisões	e	desejos.	A	dor	era
uma	 dádiva.	 Uma	 ilha	 flutuante	 que	 boiava	 em	 relevo	 no	 mar	 de	 suas	 doenças	 imaginárias.	 Uma	 verdade
gemida	e	sentida	que	ninguém	poderia	contestar.	Uma	mágica	que	inventou	no	noviciado	e	que	o	viciou	para	o
resto	da	vida.

Além	de	criar	piedade	alheia,	sua	dor	nunca	deixou	de	ser	um	esperto	e	oportuno	instrumento	de	trabalho.
Nem	deixaria	de	ser	agora.	Era	sempre	ela	que	proporcionava	um	adiamento	providencial	 frente	a	qualquer
deliberação,	fazendo	com	que	os	outros,	o	acaso	ou	até	o	Divino	se	encarregassem	do	serviço	de	solucionar	o
problema.

Dor.	Precisava	de	uma	dor.	Intensa.	Inesquecível.	Como	a	de	Cristo	na	cruz.	Se	o	próprio	Jesus	Cristo	redimiu
o	pecado	de	todos	os	homens	na	magnânima	dor	da	crucificação,	ele	poderia	com	uma	dor	menos	transfixante,
sublimar,	ou,	pelo	menos,	adiar,	suas	resoluções	sobre	este	impensável	acontecimento	teológico.

Sim.	Teológico.	A	descoberta	portuguesa	não	fazia	parte	da	pura	geografia,	era	muito	mais	um	capricho	da
Ciência	Divina.	Assunto	que	requeria	a	presença	da	pérola	da	teologia:	monsenhor	Filippo.

*	*	*

Em	 pânico!	 Pio	 III	 ficou	 apavorado!	 Tremeu!	 Gemeu!	Mas,	 afinal,	 o	 que	 estava	 escrito	 na	mensagem?	Que
acontecimento	tão	inusitado	foi	esse?

Não	conseguimos	saber,	Eminência.

Como?	Não	conseguiram	ler?	Isto	é	grave.	Gravíssimo!	Não	disseram	que	o	orifício	atrás	do	dossel	tinha	uma
vista	panorâmica!	Então?	Como	não	leram?

Sim,	meu	cardeal,	é	certo.	Vista	panorâmica.	Mas,	no	caso	da	leitura	deste	documento,	necessitamos	de	uma
ótica	focal.	Coisa	que	não	existe.	Além	do	mais,	Pio	III	moveu-se	em	demasia.	Virou-se	para	cá.	Virou-se	para	lá.
Dobrou-se.	Ergueu-se.	Flexionou-se.	Contorceu-se.	Que	Jesus	me	perdoe!	O	Santo	Padre	parecia	descortinar	o
Mal!	Em	nenhum	momento	largou	a	missiva,	Eminência.

Um	acontecimento	de	grande	magnitude.	E	que	desconheço!	Que	absurdo!	O	que	pode	ser,	meu	Deus?

Meu	 cardeal,	 o	 papa	 só	 ficou	 calmo	 com	 a	 chegada	 de	monsenhor	 Filippo.	Mas	 eles	 se	 posicionaram	 em
frente	à	lareira,	lugar	muito	distante	do	buraco	da	parede.

Monsenhor	Filippo	esteve	com	o	papa?	Sim,	meu	cardeal.	Esteve.

Ele	por	acaso	leu	a	mensagem?

Leu.	Tudo.

Inferno!	 Ordeno	 que	 esta	 carta	 seja	 roubada	 ou	 copiada	 imediatamente.	 Ouviram	 bem?	 Ainda	 hoje	 quero
conhecer	o	seu	conteúdo.

*	*	*

Monsenhor	Filippo	dormia	na	biblioteca	sobre	uns	papiros	antigos	que	descreviam	em	aramaico	os	gloriosos
tempos	da	fundação	do	cristianismo,	quando	foi	despertado	com	muita	dificuldade	por	um	velho	monge.

Submerso	 em	 exaustão,	 Filippo	 tinha	 acabado	 de	 sofrer	 uma	 segunda	 vertigem	 mística	 devido	 à	 leitura
ininterrupta	do	manuscrito.

As	vertigens	do	monsenhor	Filippo	não	produziam	qualquer	prazer	orgástico,	como	se	poderia	supor.	Já	que	o
orgasmo,	sensação	estonteante	e	indescritível	nascida	de	friccionado	gozo,	vem	acompanhado	de	vertigens.

Destituídas	 de	 prazer	 lascivo,	 as	 vertigens	 de	 Filippo	 eram	 ricas	 em	 reveladoras	 imagens	 do	 mecanismo
divino.

Tais	 momentos	 quase	 sempre	 aconteciam	 quando	 instigado	 pela	 leitura	 de	 alguns	 textos	 sagrados,	 certas
palavras	começavam	a	injetar	imagens	no	pensamento	do	teólogo.



A	 princípio	 as	 visões	 surgiam	 estáticas,	 para	 se	 tornarem	 cada	 vez	 mais	 diversificadas	 e	 fugazes.	 Sempre
bíblicas	e	impressionantes.

Filippo	perdia	o	sentido	do	tempo	e	todo	o	ambiente	ao	seu	redor	corria	para	um	infinito	distante.

Ele	 achava	 que	 dormia,	 mas	 seus	 olhos	 se	 mantinham	 abertos	 e	 acesos	 como	 se	 estivesse	 presente	 e
desperto.	Um	paradoxo	típico	que	aflige	todo	aquele	consagrado	pelas	vertigens	do	sonhar	acordado.

Em	um	primeiro	 impulso	de	preservação	do	 real	 o	 teólogo	 se	 esforçava	ao	máximo	para	 se	 concentrar	na
leitura	e	destruir	as	visões	que	nasciam	envolvidas	em	medo.

Mas	 nada	 era	 capaz	 de	 superar	 a	 potência	 do	 turbilhão	 de	 imagens	 que,	 sugando	 sua	 mente	 da	 leitura,
congregavam	caleidoscópicas	noções	da	sublime	e	do	absurdo.

Os	materiais	pictóricos	para	a	composição	das	primeiras	visões	tinham	origem	nos	relatos	do	próprio	texto.
Depois	 as	 imagens	 escapavam	 da	 temática	 lida	 e	 adquiriam	 força	 de	 autoria.	 Algo,	 por	 certo,	 bastante
perturbador.

Se	Filippo	estivesse	lendo	A	tentação	de	Santo	Antão,	por	exemplo,	no	trecho	que	trata	da	maligna	descrição
de	cobras,	aranhas	e	escorpiões,	as	visões	poderiam	perfeitamente	proporcionar	ao	teólogo	uma	rápida	visita
ao	Inferno,	onde	contaria	com	exatidão	o	número	das	falanges	de	Lúcifer.	Seis	mil	seiscentos	e	sessenta	e	seis
legiões.

Entretanto,	 o	 processo	 vertiginoso	 preferia	 trabalhar	 pelas	 bordas	 do	 imprevisível.	 O	 mesmo	 texto	 seria
capaz	de	fazer	Filippo	deslizar	pelo	fio	da	cauda	do	escorpião	e	levá-lo	a	conhecer,	num	passeio	ciclópico,	um
ameno	purgatório.

O	rumo	da	vertigem	era	sempre	incerto.	Imponderável,	por	isso	mesmo	surpreendente.

A	dificuldade	do	teólogo	consistia	em	tentar	frear	o	processo.

O	túnel	de	imagens	crescia	sem	parar	até	atingir	uma	dimensão	gigantesca,	que	ele	pressentia	jamais	ter	fim.
Nem	saída	possível.

Numa	velocidade	crescente,	as	cores	e	contornos	das	visões	começavam	a	se	confundir	numa	borra	brilhante,
ao	mesmo	tempo,	tenebrosa.

Quando	sua	vertigem	atingia	este	ponto,	a	viagem	parecia	não	ter	mais	volta	e	o	teólogo	se	sentia	torturado
pela	desorientação.	Não	tinha	retorno,	nem	a	jornada	parecia	ter	fim.

Seu	regresso	era	sempre	proporcionado	pela	esquecida	realidade.	Um	ruído	acidental	quebrava	o	encanto.	O
estalar	de	uma	madeira	da	biblioteca,	passos	ou	vozes	interrompiam	seu	rodopiar	interior.

Filippo	 despencava	 do	 túnel	 revoltado,	 porque	 jamais	 conseguira	 ultrapassar	 este	 determinado	 ponto
brilhante,	 a	 partir	 do	 qual,	 supunha,	 o	 maravilhoso	 se	 desvendaria.	 Tudo	 lhe	 seria	 explicado.	 Inclusive	 as
razões	de	Deus.

Sua	revolta	era	assinalada	por	uma	salivação	excessiva	que	ele	engolia	aos	poucos.

Como	o	fantástico	conjunto	de	imagens	não	se	fixava	em	sua	memória,	nem	abastecia	sua	lembrança	com	a
totalidade	do	acontecido,	Filippo	retornava	insatisfeito.

O	 teólogo	 caía	 em	 lacunas	 mentais,	 clareiras	 do	 esquecimento	 onde	 só	 algumas	 visões	 se	 retinham
desconexas.	Suas	vertigens	eram	inconclusivas	e	esquecíveis.

As	 imagens	 residuais	 eram	 então	 transcritas,	 acrescidas	 de	 outras	 inventadas	 por	 sugestão	 das
remanescentes,	em	um	maço	de	relatos	que	levava	trancado	numa	valise	de	couro.

Num	 momento	 propício,	 Filippo	 pensava	 em	 transformar	 aquelas	 anotações	 transcendentais	 em	 um	 livro
didático	sobre	o	funcionamento	do	Reino	de	Deus.

Somando-se	 a	 leitura	 do	 texto,	 a	 ida	 e	 a	 volta	 da	 vertigem,	 a	 transcrição	 parcial	 do	 ocorrido,	 e	 mais	 as
orações	de	agradecimento	a	Deus	pela	graça	das	visões,	Filippo	consumia	algumas	horas	canônicas	e	rodas	as
suas	forças.

Duas	intempestivas	vertigens,	uma	para	cima	e	outra	para	baixo	como	as	daquela	noite,	o	tornaram	exangue
e	nauseado.



Quando	o	monsenhor	se	colocou	 junto	de	Pio	III,	em	frente	à	 lareira,	sentia-se	destroçado	e	catalisado	por
uma	abissal	sensação	de	ausência.

Estava	ali	e,	ao	mesmo	tempo,	ali	não	se	encontrava.	Filippo	continuava	entranhado	nas	lacunas	amnésicas
do	túnel	místico.

O	Sumo	Pontífice	tinha	os	olhos	agarrados	pelo	fogo.	Cada	labareda	que	subia,	cada	chama	que	nascia,	por
mais	 minúscula	 que	 fosse,	 incendiava	 as	 córneas	 de	 Pio	 III.	 Seu	 olhar	 confirmava	 que	 seria	 aquele	 fogo	 o
protagonista	de	sua	dor.

Filippo	leu	a	carta	do	rei	de	Portugal	em	silêncio.	O	texto	descrevia	perfeitamente	a	grandeza	do	significado
da	descoberta.	O	monsenhor	foi	incapaz	de	digerir	mentalmente	a	lógica	de	tudo	aquilo.	Sentia-se	sem	rosto,
boca	ou	estômago	cerebral,	crucificado	como	estava	na	nulidade	da	ausência.

Pio	III	interpretou	a	atitude	distante	de	Filippo	como	filha	de	uma	profunda	reflexão.	Imaginou,	enganando-
se,	que	o	teólogo	era	senhor	de	um	abençoado	equilíbrio	mental,	muito	propício	numa	situação	como	aquela.

Juro,	pela	minha	alma	no	Inferno,	que	de	minha	boca	ninguém	terá	conhecimento	deste	segredo!

Com	estas	palavras	Filippo	proferiu	o	juramento	exigido	pelo	papa.	Devolvendo	a	carta	ao	pontífice,	sugeriu
que	talvez	fosse	conveniente	convocar	um	conclave	de	teólogos	para	discutir	o	assunto.

Pio	 III	 ponderou	que	o	 relato	do	 rei	de	Portugal	 continha	apenas	uma	suposição.	Que	um	pontífice	 jamais
deveria	 correr	 o	 risco,	 e	 o	 ridículo,	 de	 convocar	 os	 sábios	 da	 Igreja	 para	 discutir	 um	 assunto	 ainda	 tão
embrionário.

Antes	de	mais	nada,	disse,	o	que	o	papado	precisava	era	de	uma	prova	inequívoca	de	que	aquela	descoberta
era	verdadeira.

Decidiu	 o	 papa	 que	 a	 carta	 deveria	 ser	 destruída	 de	 imediato,	 já	 que	 uma	 revelação	 prematura	 de	 seu
conteúdo	causaria	na	cristandade	uma	revolução	difícil	de	ser	controlada.

Ato	 contínuo,	Pio	 III	 arregaçou	a	manga	de	 seu	camisolão	branco	e	 conduziu	a	 carta	dependurada	na	 sua
esquálida	mão,	para	dentro	do	fogo.

Estimulada	pelo	suor	gorduroso	do	homem	de	capa	azul,	a	missiva	ardeu	em	explosiva	química.	Incendiou-se
numa	inesperada	bola	de	fogo	rubra,	que	se	integrou	em	destruição	à	mão	do	papa.

Pio	III	recolheu	a	mão	com	atraso	e	aos	gritos.	Sua	mão	saiu	da	lareira	vestida	numa	luva	satânica.

O	fogo	colou-se	na	pele	do	pontífice.	Cozinhou	a	derme,	fervendo	sangues	e	derretendo	nervos.

A	dor	papal	aconteceu,	em	excesso.	Houve	um	erro	de	cálculo.

Atolado	na	massa	viscosa	da	ausência,	Filippo	não	reagiu	para	abafar	o	fogo	como	seria	de	se	esperar.	Não
salvou	a	mão	do	Sumo	Pontífice	do	fogo	infernal	da	lareira.

Manteve-se	distante	vendo	o	fogo	sair	por	baixo	das	unhas	do	pontífice	e	saltar	em	esguicho	pelos	seus	poros
em	atroz	sinfonia.

Desamparado,	Pio	III	transformou	o	seu	grito.	De	sofrido	e	intenso,	o	grito	elevou-se	para	a	esfera	do	terror	e
ampliou-se	num	eco	apavorante	de	quem	se	imaginou	morto,	devorado	por	inteiro	em	vulcânica	combustão.

Foi	este	o	grito	que	se	escutou	naquela	noite.	Um	grito	que	se	alastrou	como	fogo	pelos	corredores.

*	*	*

Como	a	Eminência	pode	ler,	o	grito	papal	foi	totalmente	desvendado.

Frades	 idiotas.	Não	 explicaram	nada!	A	 carta	 foi	 queimada!	Destruída!	Agora	 é	 que	 temos	um	verdadeiro
mistério	nas	mãos!	E	não	existe	orifício	panorâmico	capaz	de	desvendá-lo.	Porque	este	segredo	repousa	agora
na	cabeça	de	Pio	III	e	do	monsenhor	Filippo.

Também	nos	caminhos	do	navegador,	Eminência.
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O	CAVALO	QUE	OLHAVA	PARA	DENTRO	DE	SI

Também	nos	caminhos	do	navegador,	Eminência.

A	 frase	 proferida	 por	 frei	 Camilo	 ficou	 oscilando	 na	 saleta	 como	 se	 fosse	 um	 pêndulo.	 Ia	 e	 voltava
atravessando	cabeças,	sem	romper,	contudo,	o	silêncio	do	cardeal	e	dos	frades.

Aproximava-se	otimista	das	mentes,	a	frase.

Sim.	Perseguir	os	caminhos	marítimos	do	homem	de	capa	azul	era	uma	opção	válida.	Através	de	suas	rotas	se
poderia,	pelo	menos	em	hipótese,	alcançar	o	núcleo	do	segredo	da	carta.	Uma	bela	ideia,	sem	dúvida.

Afastava-se	pessimista.

Não.	Della	Rovere	possuía	um	exército	 terrestre,	não	era	dono	de	barcos	nem	de	esquadras	marítimas,	de
veleiros	 fluviais	 ou	 lacustres.	 Além	 do	 mais,	 por	 onde	 andaria	 o	 navegador?	 Por	 acaso	 estaria	 em	 terra?
Vivendo	como	serpente	nas	entranhas	do	Vaticano?

As	duas	outras	possibilidades,	bem	mais	remotas,	contemplavam	a	retirada	do	segredo	das	mentes	de	Pio	III
e	de	Filippo.

Operação	complicadíssima	que	começava	com	a	escolha	do	instrumento	para	a	violação	das	referidas	mentes,
e	alastrava-se	até	a	confiabilidade	do	resultado.

Se	o	cardeal	possuísse	um	gênio	mais	suave,	menos	agressivo	e	temperamental,	o	punhal	da	persuasão	seria
a	arma	ideal	para	esse	tipo	de	procedimento.

Della	Rovere	promoveria	uma	rodada	de	hipnóticas	conversas,	regadas	a	vinho,	paciência	e	adulação,	que,
com	certeza,	extrairia	algumas	gotas	de	verdade	do	papa	e	do	monsenhor,	Óbvio	está	que	o	segredo	não	sairia
por	inteiro.	Algumas	partículas	sim.

Talvez	pingassem	certas	pistas	capazes	de	descorar	o	núcleo	da	verdade.	E	depois?	De	que	modo	juntar	este
punhado	de	partículas	para	dar	 forma	ao	segredo?	O	problema	é	que	o	punhal	da	persuasão	sempre	parece
curto.	Depois	de	penetrar	no	corpo	da	conversa	abstrata,	fica	difícil	afirmar-se	com	precisão	o	que	foi	atingido
por	sua	lâmina:	se	o	segredo	verdadeiro	ou	a	bolha	das	falsidades.

A	 ação	 desse	 tipo	 de	 punhal	 é	muito	 questionável.	 Por	 ser	mais	 infiltrante	 do	 que	 decepante,	mesmo	que
cause	uma	hemorragia	de	revelações,	o	fluido	final	sempre	sai	granulado	em	dúvidas.	Uma	mistura	inseparável
de	verdades	e	mentiras.

O	ato	de	empunhar	e	manobrar	a	persuasão	requer	perícia,	boa	dose	de	hipocrisia	e	muita	astúcia.	Qualquer
descuido	pode	alertar	a	vítima	e	abortar	o	ataque.	O	êxito	da	operação	repousa	numa	perpétua	sutileza	que
começa	 nas	 primeiras	 palavras	 de	 uma	 sibilina	 conversação	 e	 termina	 na	 análise	 do	 resultado,	 sempre
especulativo	e	contaminado.

Não	 era,	 portanto,	 uma	 missão	 para	 o	 cardeal,	 um	 homem	 avesso	 a	 punhais,	 acostumado	 a	 lutar	 sem
delicadezas	com	uma	espada	longa	e	pesada.

Outra	maneira,	bem	mais	traumática,	para	se	observar	a	mente	de	outra	pessoa	e	através	da	trepanação	do
crânio.

Técnica	cirúrgica	do	conhecimento	de	Della	Rovere.

De	 acordo	 com	 seu	 médico	 e	 amigo,	 o	 doutor	 Giovanni	 di	 Vigo,	 no	 antigo	 Egito	 se	 utilizava	 o	 trépano,
instrumento	provido	de	gumes	muito	 cortantes,	 para	 abrir	 uma	espécie	de	 janela	na	 cabeça	dos	 faraós,	 por
onde	escorreriam	os	espíritos	maléficos	que	adoeciam	os	soberanos	egípcios.

Tal	procedimento	servia	para	exterminar	qualquer	enfermidade:	desde	a	lacerante	comichão	de	uma	singela
frieira	no	pé,	até	o	inchar	sem	fim	de	uma	barriga	tracionada	por	um	complexo	nó	nas	tripas.



Assim	 sendo,	 todas	 as	 doenças	 eram	 curadas	 no	 Egito	 antigo,	 pois	 a	 trepanação	 matava	 a	 enfermidade
através	da	morte	do	paciente.

Se	Della	Rovere	 submetesse	Pio	 III	 ou	Filippo	a	uma	 trepanação	craniana,	 sabia	que	encontraria	miolos	e
sangues.	Jamais	palavras,	explicações	ou	segredos,	o	que	provava	a	inutilidade	de	tal	procedimento	egípcio.

Para	o	professor	Vigo,	não	era	o	cérebro	e	sim	o	fígado	o	órgão	mais	importante	do	corpo	humano,	por	ser	o
reservatório	da	seiva	vital	e	possível	leito	da	alma.

O	 tolo	 e	 primitivo	 povo	 do	 Egito	 antigo	 desconhecia	 por	 completo	 a	 supremacia	 hepática,	 como	 não
desconfiava	que	uma	copiosa	sangria	era	o	tratamento	mais	científico	e	perfeito	para	acabar	com	a	maioria	dos
males	do	corpo.	Além	de	abundantes	lavagens	intestinais.

A	lembrança	das	faraônicas	histórias	médicas	contadas	pelo	eminente	professor	obrigou	o	cardeal	a	esboçar
um	sorriso	tímido	e	escondido	pela	emaranhada	barba.

O	sorriso	foi	invisível	para	os	olhos	de	Carlo	e	Cami1o,	que	concentravam	sua	perplexidade	na	imobilidade	de
Della	 Rovere:	 estático,	 cotovelos	 encravados	 na	 mesa,	 debruçado	 sobre	 o	 relatório	 confidencial	 como	 se	 a
leitura	dos	pergaminhos	não	tivesse	chegado	ao	fim.	Uma	situação	no	mínimo	incomum.

O	cardeal	estava	sempre	em	movimento,	chegava	ao	extremo	de	pensar	em	voz	alta	e	falar	dormindo.	Calado
e	sossegado,	jamais.

Carlo	e	Camilo	se	entreolharam.	O	cruzar	de	olhares	pontudo	e	rápido	clamava	por	uma	reação	corporal	de
Della	Rovere.	De	preferência,	imediata.

Os	 frades	conheciam	todos	os	códigos	gestuais	e	maneirismos	na	voz	que	personificava	o	 inefável	cardeal.
Aprenderam	a	ler	a	mente	de	Della	Rovere	através	da	simples	observação	de	sua	atividade	motora.

Um	 movimento	 ascendente	 com	 a	 mão	 esquerda	 significava	 deliberação.	 Um	 compulsivo	 caminhar	 em
círculos,	aflição.	O	corpo	do	cardeal	sempre	traduzia,	com	cautelar	antecedência	e	firme	pontaria,	a	qualidade
emocional	de	suas	futuras	investidas	verbais	e	atitudes.	Os	frades	não	precisavam	de	trépanos	nem	punhais,	só
dos	olhos	para	decifrar	o	cardeal.	Enfim,	um	precioso	avanço	na	técnica	da	trepanação.

Antes	 de	 falar,	 Della	 Rovere	 sempre	 providenciava	 uma	 pose.	 Imóvel,	 sem	 ao	menos	 sorrir	 ou	 acariciar	 a
barba,	o	cardeal	parecia	uma	esfinge	egípcia.	Como	toda	esfinge,	enigmática.	Ameaçadora.

O	raciocínio	do	cardeal	retornou	ao	ponto	de	partida	e	passou	de	novo	a	medir	a	frase	de	Camilo:	também
nos	caminhos	do	navegador,	Eminência.

Esse	homem	de	azul	devia	ser	encontrado	a	qualquer	custo.	Não	havia	outra	saída.

Seu	raciocínio	ressentiu	por	não	ter	sido	o	mentor	dessa	opção	tão	clara	para	desvendar	o	mistério.

Mas	isso	não	teria	a	mínima	importância,	ele	daria	um	jeito	de	se	apropriar	da	ideia.	Nem	que	fosse	preciso
trepanar	o	crânio	dos	dois	dominicanos.

Della	Rovere	começou	a	se	mover.	Sua	mão	e	dedos	elevaram-se	e	a	sobrancelha	direita	desenhou	um	arco
troncho.	Sua	seiva	vital	e	hepática	ferveu	numa	especulação	sobre	a	origem	do	acontecimento	que	foi	capaz	de
transformar	Pio	III,	o	bondoso	idiota,	numa	chama	de	dor	que	assou	sua	mão.

Foi	neste	instante	que	frei	Marcelino,	depois	de	bater	com	excessivo	respeito	na	porta	da	saleta,	entrou	todo
humilde,	 curvado,	 com	 o	 pescoço	 engavetado	 no	 tórax	 e	 pedindo	 eternas	 desculpas.	 Entrou	 para	 cochichar,
sussurrar	pouco	mais	de	vinte	sílabas	no	ouvido	de	Carlo:	Irmão,	o	navegador	está	fugindo	pela	muralha	oeste
do	Vaticano.

Ato	contínuo	Carlo	informou	ao	cardeal	da	fuga.

Triunfante,	Della	Rovere	 levantou-se	e	proclamou:	Não	disse!	O	navegador	carrega	a	chave	do	mistério!	O
homem	ainda	perambula	pelo	Vaticano!	A	providência	Divina	está	do	meu	lado!	Vou	atrás	dele!

*	*	*

A	 cidade	 de	 Roma	 repousa	 sobre	 um	 solo	 pantanoso	 e	 extremamente	 instável.	 Isto	 se	 deve	 às	 milenares
enchentes	 do	 rio	 Tibre	 que,	 com	 suas	 águas	 turvas	 se	 infiltrou	 silencioso	 pelas	 terras,	 deixando-as	 fofas	 e
úmidas.



O	apetite	do	rio	sempre	pareceu	conformar-se	com	as	terras	do	vale	e	muito	poucas	vezes	subiu	pelas	sete
colinas	que	pontificam	Roma.

Os	 gêmeos	 Rômulo	 e	 Remo,	 fundadores	 da	 cidade,	 não	 viviam	 no	 vale	 e	 pulavam	 de	 colina	 em	 colina
carregados	pela	mítica	loba	selvagem	que	os	adotou	e	alimentou.

Conta	a	lenda	que	a	loba	era	tão	maternal	que	além	de	prover	os	gêmeos	com	seu	leite	salvando-os	da	morte,
alimentou	os	meninos	com	a	desmedida	ilusão	de	que	naquele	barrento	distúrbio	fluvial	seria	possível	fundar-se
uma	cidade.

Uma	 cidade	 apenas,	 não.	 Um	 império.	 Uma	 civilização.	 Depois	 um	 novo	 império.	 Outra	 civilização.	 Uma
sequência	 interminável	 de	 diferentes	 impérios	 e	 civilizações	 que	 elevaria	 aquele	 malcheiroso	 pântano	 à
categoria	do	eterno.	A	eterna	Roma.

Não	resta	dúvida	de	que	a	loba,	como	fazem	todas	as	mães	verdadeiras,	teve	uma	influência	fundamental	na
educação	e	caráter	dos	gêmeos.	E	em	todos	os	seus	alucinados	descendentes.

A	cidade	cresceu	sobre	o	vale	putrefato,	que	o	povo	chamava	de	cloaca,	e	edificou-se	em	belíssima	anarquia
de	estilos	pelas	sete	colinas:	Palatino,	Capitólio,	Quirinai,	Viminal,	Célio,	Aventino	e	Esquilino.

Surpreendentemente,	 do	 outro	 lado	 do	 rio	 Tibre	 sempre	 existiu	 um	 local	 perfeito	 para	 se	 construir	 uma
cidade:	um	descampado	alto,	de	solo	seco	e	encimado	por	uma	verdejante	colina.

Mas	nem	a	loba,	os	gêmeos,	os	primeiros	etruscos	que	chegaram,	os	povos	oscos,	samnitas	e	gauleses,	que
transitaram	pela	região,	e	até	a	antiga	civilização	romana,	ousaram	ali	viver.

Pela	simples	razão	de	que	desde	os	primórdios	dos	tempos	se	sabia	que	aquele	local	tinha	tido	nascimento
ilustre,	e	que	estava	reservado	pelos	deuses	de	todas	as	religiões	a	abrigar	o	Divino.

Os	desbravadores	etruscos	batizaram	esta	oitava	colina	com	o	nome	de	“Vaticanus”.

Para	os	antigos	romanos,	ali	vivia	o	intocável	deus	Vaticano,	o	mais	essencial	dos	quatrocentos	e	trinta	e	sete
deuses	e	semideuses	que	trabalhavam	para	o	politeísmo	do	império	e	davam	vida	à	teologia	pagã.

A	 importância	 do	 deus	 Vaticano	 advinha	 do	 fato	 de	 ser	 ele	 o	 dono	 absoluto	 do	 dom	 da	 palavra,	 da
comunicação.	O	chamado	oráculo	dos	oráculos.	Era	somente	através	de	seu	poder	único,	a	voz,	que	os	outros
deuses	se	entendiam	entre	si	e	com	os	homens.

Sem	 o	 deus	 Vaticano	 seria	 impossível	 a	Marte,	 deus	 da	 guerra,	 comunicar	 aos	 homens	 que	 haveria	 uma
sangrenta	batalha,	ou	a	Cupido,	deus	do	amor,	encantar	um	jovem	casal,	fazê-lo	apaixonar-se	e	procriar.

Sua	função	seria	tão	vital	para	a	dramaturgia	dos	deuses	que,	sem	ele,	Júpiter	não	passaria	de	um	planeta
mudo	e	pesado,	jamais	o	temperamental	imperador	dos	deuses.

Nobres,	 patrícios,	 o	 povo	 e	 até	 os	 escravos	 da	 Roma	 antiga	 levavam	 seus	 filhos	 para	 visitarem	 o	 monte
Vaticano,	evitando	assim	que	seus	descendentes	fossem	mudos,	gagos	ou	dislálicos.	Frequentes	visitas	à	colina
convertiam	as	crianças	em	tagarelas.

O	poder	do	deus	Vaticano	seria	 tão	supremo	que	se	tornaria	 impróprio	e	até	ofensivo	construir	um	templo
para	adorá-lo.	Além	do	mais,	Vaticano	não	teria	rosto	nem	corpo,	por	ser	a	mais	pura	abstração	da	palavra,	do
pensamento.

Da	palavra	Vaticano	nasceu	o	vocábulo	latino	“vagitanus”,	que	por	se	aproximar	do	verbo	“augire”	estruturou
o	verbo	“vagir”:	soltar	vagidos,	berros,	gritos,	choros,	lamentos	e	gemidos.

Foi	 o	 deus	 Vaticano	 que	 proveu	 a	 raiz	 semântica	 do	 ato	 de	 “vaticinar”:	 profetizar,	 predizer,	 prenunciar,
adivinhar,	prever	e	antever.

Juntando-se	 todas	 estas	 ações	 e	 verbos:	 vagidos,	 profetizar,	 berros,	 predizer,	 gritos,	 prenunciar,	 choros,
adivinhar,	lamentos,	prever,	gemidos,	antever.	Seria	só	curioso,	se	não	fosse	também	verdadeiro,	que	o	monte
Vaticano	tenha	sido	abreviado	pela	língua	simples	do	povo	etrusco	como	“uates”,	vocábulo	que	se	transformou
em	latim	e	deu	nascimento	à	palavra	“poeta”.

Aquele	ser	capaz	de	profetizar	emoções	aos	berros	e	sussurros,	proclamar	aos	gritos	o	futuro,	lamentar	nossa
minúscula	 condição,	 predizer	 felicidades	 e	 paixões,	 gemer	 frente	 ao	 poder	 inútil	 e	 antever	 o	 destino	 do
universo	com	um	simples	malabarismo	da	palavra.	E	muito	mais	pode	ser,	ser	poeta.



O	deus	 Vaticano	 foi	 exterminado	 com	 a	 queda	 do	 antigo	 Império	 Romano.	 Talvez	 seja	 por	 isso	 que	muito
pouca	importância	se	passou	a	dar	às	vozes	dos	poetas	e	às	palavras	dos	poemas.

Como	o	deus	Vaticano	não	tinha	corpo	ou	rosto,	não	houve	enterro	quando	da	sua	morte.	Ele	também	não	se
transformou	em	planeta	como	muitos	outros	deuses.	Vaticano	apenas	se	abstraiu	ainda	mais	até	alienar-se	no
impensável.

O	oitavo	monte	teria	ficado	sem	dono	se	não	tivesse	ocorrido	um	fato	obscuro	e	triste.	Numa	noite	chuvosa	e
cheia	de	ventos,	um	grupo	de	seres	maltrapilhos	e	famintos	rasgou	as	entranhas	da	colina.	Cobriu	com	terras	e
lamentos	o	corpo	sem	vida	de	um	homem	pobre	envolvido	numa	mortalha	rota.	Um	pescador	de	nome	Pedro.

No	momento	em	que	o	coração	de	São	Pedro	foi	enterrado	no	ponto	mais	alto	do	monte	Vaticano,	iniciou-se	a
construção	da	Igreja	de	Cristo.

Quando	o	navegador	escapuliu	pela	passagem	secreta	do	inexpugnável	muro	oeste	da	sede	do	papado,	não
tinha	a	menor	ideia	de	que	estava	deixando	para	trás	um	conjunto	de	trinta	e	sete	edificações,	construído	pedra
por	pedra	durante	séculos	e	agigantando-se	de	acordo	com	as	crescentes	necessidades	e	importância	da	Igreja
de	Pedro.

O	Vaticano	era,	na	verdade,	uma	enorme	fortaleza,	completa	e	autossuficiente.

Em	 torno	 de	 um	 jardim	 central,	 sempre	 florido	 e	 pontilhado	 por	 lindas	 fontes,	 interligavam	 uma	 série	 de
sólidas	 construções	 que	 começava	 pelo	 palácio	 papal,	 residência	 da	 Santidade,	 se	 conjugava	 com	 a	 Capela
Sistina,	a	biblioteca,	a	sala	dos	mapas,	os	edifícios	dos	guardas	e	sentinelas,	as	cozinhas,	o	estábulo,	o	Santo
Ofício,	os	calabouços	com	veneráveis	nichos	para	torturas,	os	corredores	e	cubículos	secretos,	os	alçapões,	os
incontáveis	altares,	os	escritórios	cardinalícios,	as	dependências	das	religiosas,	o	Sacro	Colégio,	o	dormitório
dos	 familiares,	 dos	 visitantes,	 o	 edifício	 dos	 monges,	 dos	 criados,	 a	 ala	 da	 contabilidade,	 das	 finanças,	 os
depósitos	de	comida,	das	armas,	dos	segredos,	um	cemitério	subterrâneo	e	mais,	e	mais,	até	o	sórdido	pavilhão
das	 latrinas	masculinas,	onde	cento	e	vinte	e	duas	privadas	davam	vazão	aos	excrementos	 fétidos	e	naturais
dos	prelados	mais	inferiores	e	serviçais	mais	superiores.

O	navegador	respirou	fundo,	por	fim	estava	ao	ar	livre.	Afastou-se	da	muralha	através	de	um	declive	repleto
de	pedregulhos.	Foi	encontrar	o	cavalo	negro	escondido	debaixo	dos	pessegueiros.

O	 animal	 descansava	 e	 estava	 preparado	 para	 uma	 longa	 viagem.	 O	 homem	 alisou	 a	 fronte	 do	 cavalo
atapetada	em	pelos	curtos	e	inspecionou	os	arreios	da	montaria.	Tudo	parecia	perfeito.	Tudo	como	tinha	sido
combinado.	Os	couros	da	rédea	e	sela	eram	de	excelente	qualidade.

Depois	ajustou	o	estribo	ao	comprimento	de	suas	pernas,	montou	e	começou	a	cavalgar	lentamente,	deixando
o	animal	acostumar-se	com	seu	peso	e	estilo	de	montar.

O	 navegador	 também	 se	 adaptava	 ao	 volume,	 altura	 e	 cadência	 do	 cavalo.	 Ambos	 buscavam	 unir-se	 num
ponto	 de	 equilíbrio	 único,	 a	 partir	 do	 qual	 comandos	 e	 ações	 ficariam	 de	 tal	 forma	 integrados	 que	 os	 dois
corpos	funcionariam	como	se	fossem	um.

Do	 cavalgar	 lento,	 cavaleiro	 e	 cavalo	 passaram	para	 um	 trote	 suave.	O	navegador	 precisava	 afastar-se	 da
perigosa	 muralha	 do	 Vaticano	 e	 arredores.	 Não	 tão	 depressa	 que	 parecesse	 que	 estava	 fugindo,	 nem	 tão
devagar	ao	ponto	de	ser	considerado	presa	fácil.	Estratagema	idiota	criado	pelos	fenícios	que	todos	repetem	na
fantasia	de	que	ninguém	o	conhece.

O	homem	queria	sair	de	Roma	tão	anônimo	como	chegou.	Ele	e	seu	novo	cavalo.	Ambos	anônimos.

*	*	*

Della	Rovere	 foi	categórico	ao	dar	suas	ordens	para	o	chefe	da	guarda:	não	matem	o	homem!	Quero-o	vivo!
Com	língua	e	boca	para	falar!

Oito	 soldados	 saíram	em	disparada	 em	 seus	 cavalos.	A	 tropa	 estava	 sob	o	 comando	do	 capitão	Ritter.	Um
suíço	forte	e	grandalhão,	profundo	conhecedor	do	terreno,	das	maldades	de	se	caçar	um	homem	e	da	prazerosa
arte	de	penetrar	as	mulheres.

O	cardeal	 também	mandou	que	fosse	 içada	a	bandeirola	castanho-escura	com	manchas	vermelhas	na	torre
leste	do	Vaticano.	Era	o	sinal	para	que	as	sentinelas	das	principais	portas	de	Roma	bloqueassem	a	passagem.



O	dia	estava	 frio,	chuvoso,	mas	as	nuvens	eram	altas	e	a	bandeirola	seria	vista	por	 todos	os	porteiros	das
saídas	da	cidade.	Eles	iriam	obedecer	à	ordem	de	imediato	e	causar	um	transtorno	penoso	a	vários	viajantes,
comerciantes,	agricultores	e	transeuntes.

Roma	não	estava	interessada	naquele	subir	e	descer	incansável	de	multicoloridas	e	estampadas	bandeirolas
no	topo	do	Vaticano.	Todos	sabiam	que	eram	mensagens	cifradas	entre	o	papado	e	as	autoridades	da	cidade.
Mensagens	não,	ordens.	O	papa	era,	acima	de	tudo,	o	bispo	de	Roma.

Como	o	navegador	e	o	animal	já	tinham	encontrado	o	ponto	de	equilíbrio	possível,	agora	galopavam	a	plenos
pulmões	em	direção	ao	sul,	pela	margem	do	rio	Tibre.	Passariam	pela	ilha	Tiberiana,	atravessariam	o	rio	pela
ponte	 Palatino,	 cruzariam	 o	 Circo	Massimo,	 alcançariam	 as	 Termas	 de	 Caracalla	 e	 deixariam	 a	 cidade	 pela
Porta	Metronia	ou,	mais	ao	sul,	pela	Porta	de	São	Sebastião,	desaparecendo	pela	estrada	mais	antiga	de	Roma,
a	Via	Appia.	Esta	tinha	sido	a	rota	traçada	pelo	navegador,	que	jamais	seria	cumprida.

Quando	o	capitão	Ritter	avistou	a	capa	azul	voando	pela	ponte	Palatino,	não	teve	dúvidas	de	que	a	batalha
estava	ganha.

A	enorme	planície	do	sul	de	Roma	constituía	a	mais	falsa	rota	de	fuga	da	cidade.	Por	abrir-se	numa	ampla
ravina	que	abraçava	as	mais	espetaculares	 ruínas	do	antigo	 Império	Romano,	o	sul	 sempre	 iludia	o	 fugitivo,
que	 acabava	 estrangulado	 sem	 piedade	 na	 traiçoeira	 e	 tortuosa	 Via	 Appia,	 que	 nesse	 instante	 já	 estava
bloqueada.

No	entender	de	Ritter,	o	homem	de	azul	era	um	incauto	que	caíra	na	ratoeira	da	sedutora	amplidão	sulina	e
que	seria	capturado	com	grande	facilidade.	Foi	esta	a	rota	traçada	pela	prepotência	do	suíço,	que	também	não
seria	cumprida.

Para	o	capitão,	o	trajeto	mais	seguro	para	se	fugir	de	Roma	era	através	da	cidade	de	Roma	mesmo.	E	a	pé.
Através	 do	 seu	 centro	 construído	 sobre	 o	 pântano.	 Cheio	 de	 becos,	 de	 casas	 sempre	 abertas	 com	 portas	 e
janelas	escancaradas,	de	arcadas,	escadarias	e	ruelas	mil,	por	ali	sim	era	possível,	muito	fácil	fugir,	porque	ali
se	encontravam	os	poros	da	cidade,	e	quando	se	sai	pelos	poros	evapora-se.

O	 suíço	 conhecia	 bem	 alguns	 desses	 poros.	 Duas	 de	 suas	 cinco	mulheres	moravam	 nessa	 esponjosa	 área
central	de	Roma.	E	para	não	discordar	da	fama	do	povo	suíço,	o	capitão	era	muito	metódico	em	tudo,	inclusive
com	suas	mulheres	e	amores.

Com	seu	avantajado	sexo	atuava	em	nove	coitos	por	semana,	havendo	em	cada	um	deles	duas	ejaculações.
Sua	 suculenta	 língua	 escorria	 em	 beijos	 pelas	 mulheres,	 enquanto	 seu	 amadíssimo	 pênis	 se	 incumbia	 de
proporcionar	poderosos	e	múltiplos	orgasmos	às	suas	presas.	Verdadeiras	lobas.	Romanas	e	em	cio.

Quando	o	navegador	alcançou	o	meio	da	ponte,	notou	o	tropel	em	sua	perseguição.	Os	cavalos	da	tropa	de
Ritter	resfolegavam	num	galope	de	ataque	cada	vez	mais	próximo	e	ameaçador.

O	uniforme	dos	guardas,	cinzento,	mal	costurado	e	pesado,	com	uma	desproporcionai	cruz	roxa	pintada	no
tecido,	fazia	de	Ritter	uma	figura	sinistra	e	urrante.

As	 costuras	 eram	 tão	 espessas	 e	 malfeitas	 que	 o	 uniforme	 parecia	 ter	 sido	 alinhavado	 com	 cordas.	 Bem
grossas	e	tracionadas.	Principalmente	na	região	púbica,	tão	pouco	espaçosa	para	abrigar	o	seu	cavalar	órgão.

Para	não	aplastar	seu	sexo	num	pulsar	dolorido	e	contínuo	sobre	a	sela,	Ritter	galopava	suspenso.	Montado
sobre	seu	sexo	que	balançava	sobre	o	animal.	Cavalo	cavalgando	cavalo.

Quando	ele	e	sua	montaria	perdiam	o	tal	famoso	ponto	de	equilíbrio	equestre,	o	capitão	resvalava,	sentando-
se	 violentamente	 sobre	 a	 sela.	 Então	 urrava	 de	 fúria	 e	 impotência	 devido	 ao	 maldito	 uniforme,	 raivosas
chicotadas	 eram	 massacradas	 sobre	 o	 animal	 que	 relinchava,	 nascendo	 uma	 massa	 odiosa	 e	 móvel	 que
ninguém	ousaria	conter.

No	fim	da	ponte,	o	navegador	virou	para	o	norte.	Desfez	seu	projeto	e	desapontou	o	capitão.	Acima	de	tudo
mudou	seu	destino.	Rumou	para	uma	tragédia	nos	poros	da	cidade.

*	*	*

Frente	 à	 febre	 de	 construções	 eclesiásticas	 que	 atingiu	 toda	 a	 Europa,	 aliada	 a	 escandalosos	 subornos,	 os
caçadores	de	mármore	de	Roma	transformaram	sua	escusa	atividade	em	negócio	rentável,	respeitado	e	lícito.



Permitindo	mais	uma	vez	que	a	máxima	do	comércio	árabe;	a	lei	da	oferta	e	da	procura,	se	cumprisse	com	todo
o	seu	rigor	matemático.

A	 escavação	 de	 ruínas,	 o	 desmantelamento	 dos	 templos	 pagãos	 e	 o	 desmembramento	 da	 arquitetura	 do
antigo	Império	Romano	ganharam	a	chancela	de	um	novo	movimento	artístico:	a	escola	do	arquiteto	Cosma,
especialista	num	estilo	e	desenho	de	mosaicos	feitos	a	partir	dos	fragmentos	de	mármore	esmagados.

À	sua	maneira,	os	cortadores	de	mármore	espoliaram	as	fabulosas	relíquias	pagãs	da	sua	própria	cidade	com
mais	violência	e	desatino	que	os	saques	perpetrados	pelos	godos	no	ano	410,	pelos	sarracenos	em	840	e	pelos
normandos	em	1004.

Seios	 de	 Afrodites,	 guirlandas	 de	 Vênus,	 músculos	 de	 Apoios,	 efebos	 inteiros	 e	 apetitosas	 ninfas	 eram
massacrados,	trucidados	a	marteladas,	sem	culpa	ou	remorsos,	até	se	transmutarem	aos	cacos	em	debruns	ou
sancas	que	completavam	a	decoração	de	um	suntuoso	aposento.

Outras	vezes	eram	levados	para	especialíssimos	fornos	crematórios,	onde	se	pulverizavam	num	cintilante	pó
branco	chamado	cimento,	a	cal	do	mármore.

Roma	fervilhava	com	a	matança	de	estátuas.	Era	mais	fácil	soltar	um	bloco	do	mármore	do	Templo	de	Isis,
desmoronar	o	antigo	Senado	Romano,	do	que	o	extrair	com	muito	sacrifício	e	suadas	cinzeladas	dos	escarpados
montes	de	Carrara.	Isto	sem	levar	em	conta	o	transporte	para	a	cidade.	Uma	exorbitância	em	tempo	e	gastos.

A	matança	começava	com	um	salpicado	e	irritante	martelar	que	amanhecia	com	a	cidade	e	entardecia	com
Roma	coberta	pela	fumaça	branca,	que	espirrava	aos	tufos	das	chaminés	dos	fornos	de	cimento.	Estranhamente
ninguém	parecia	sentir	o	perfume	da	beleza,	que	exalava	morta	das	faces	das	lascas	de	mármore.

De	súbito,	não	só	Roma	e	o	Vaticano,	mas	todos	os	principados,	reinados	e	ducados	europeus	necessitavam
com	urgência	de	novas	igrejas,	catedrais,	monastérios	e	batistérios.	Instalou-se	uma	inexplicável	competição,
como	se	Deus,	o	Absoluto,	padecesse	de	uma	improvável	carência	afetiva	e	exigisse	dos	homens	monumentais
construções	marmóreas,	assentadas	em	sólidos	alicerces,	cercadas	por	desmedidas	paredes	e	encimadas	por
arcadas	e	cúpulas	descomunais.	Uma	carência	chamada	estilo	gótico.	Gótico-barroco.	Barroco.

Além	da	demanda	local,	os	cortadores	romanos	passaram	a	exportar	sua	desfigurada	mercadoria	para	Pisa,
Lucca,	 Salerno,	 Orvieto,	 para	 a	 edificação	 da	 catedral	 de	 Aix-la-Chapelle,	 na	 França,	 e	 para	 Londres,	 mais
precisamente	para	a	Abadia	de	Westminster.	Deste	desvairado	comércio	floresceu	a	riqueza	de	vários	prelados
e	inúmeros	bispos	romanos.

Quando	 aquele	 moço	 de	 pescoço	 comprido,	 pomo-de-adão	 proeminente	 e	 olhar	 penetrante	 tocou	 com	 as
pontas	dos	dedos	a	superfície	do	mármore,	reconheceu	de	imediato	que	o	bloco	de	pedra	tinha	sido	arrancado
recentemente	de	uma	ruína.

O	 bispo	 Fabrizzi,	 um	 homem	 gorduroso,	 pletórico	 e	 sentimental,	 gastou	 toda	 a	 sua	 obsessão	 para	 trazer
Michelangelo	de	Florença	para	Roma.

Pagou	rodas	as	despesas	de	hospedagem,	transporte	e	providenciou	um	polpudo	adiantamento	em	ducados
para	o	artista.	Sem	nenhum	compromisso	por	parte	do	escultor,	só	a	título	de	gentileza	e	agrado.

Fabrizzi	consumiu	todas	as	suas	 influências	políticas	e	eclesiásticas,	construídas	durante	anos	de	uma	vida
dedicada	 à	 corrupção,	 submeteu-se	 a	 humilhantes	 bajulações	 e	 presenteou	 com	as	mais	 extravagantes	 joias
que	encontrou	a	família	Medicis,	que	contratara	Michelangelo	com	exclusividade	perpétua.

Depois	de	excessivas	viagens	a	Florença,	convenceu	os	possessivos	Medicis	a	autorizar	que	o	artista	 fosse
cedido	para	trabalhar	na	sua	tumba.

Agora	exaurido,	Fabrizzi	contemplava	embevecido	Michelangelo	na	varanda	de	seu	palacete.

Emocionado,	 incapaz	de	articular	palavras,	o	bispo	 lançava	nervosos	 risos	curtos	entremeados	com	breves
arrotos	 doentios.	 Seu	 deslumbramento	 era	 tamanho	 que	 suava	 como	 se	 estivesse	 no	 ápice	 do	 verão	 e	 não
enxergava	 o	 homem	 jovem,	 alto,	 de	 mãos	 grandes	 e	 desproporcionais	 que	 se	 posicionava	 à	 sua	 frente.
Idolatrava,	isso	sim,	uma	autoesculpida	divindade	em	carne	e	osso,	ou	melhor,	admirava	uma	longilínea	estátua
trabalhada	 no	mais	 delicado	 dos	mármores	 róseos,	 uma	 figura	 antipática,	 com	 ares	 de	 arrogância	 e	 pouco
falante.

Quando	Michelangelo	 terminou	 de	 esculpir	 a	 encomenda	 feita	 por	 um	 cardeal	 francês,	 a	 Pietà,	 o	mundo
inteiro	descobriu	que	o	artista	possuía	um	raríssimo	dom:	o	germe	da	beleza.



A	faculdade	de	decifrar	e	localizar	o	belo	em	todos	os	lugares	onde	estiver.	Escondido,	disfarçado,	ou	mesmo
evidente,	mas	 invisível	 para	os	 outros	 seres	humanos,	 o	belo	 era	 resgatado	do	profundo	das	 coisas	 com	um
simples	olhar	ou	toque	do	escultor.

O	artista	 exercitava	 a	 suprema	capacidade	de	decompor	 com	 seus	 sentidos	 as	 camadas	de	um	gigantesco
bioco	de	pedra	e	afirmar,	demonstrando	depois	com	seu	cinzel,	que	naquela	coisa	sólida	vivia	um	arcanjo	em
todo	o	esplendor,	a	mais	fulgurante	das	mulheres	ou	o	mais	perfeito	dos	homens.

Ele	amava	o	belo	de	uma	forma	que	ninguém	até	então	tinha	amado.	E	a	beleza	se	desnudava	para	ele	em
tudo.	 No	 perfil	 de	 um	 adolescente,	 nos	 movimentos	 dos	 dedos	 de	 uma	 criança,	 nas	 cores,	 na	 maneira	 das
gentes.	No	sabor	de	uma	fruta.	Na	forma	de	um	cálice.	Num	pedaço	de	pão.

Nenhuma	beleza	 ficava	 indiferente	 ao	poder	de	Michelangelo,	 o	 seu	 talento	 a	 apalpava	 sem	mistérios	nos
confins	 das	matérias.	 Ressuscitava	 ou	 acordava	 o	 que	 havia	 de	mais	 bonito	 nos	 organismos	 vivos	 e	 inertes.
Uma	 dádiva	 cultivada	 com	 obstinação	 e	 sacrifícios,	 sem	 pressa,	 distante	 portanto	 da	 ansiosa	 obsessão	 que
Fabrizzi	tinha	pela	construção	de	seu	túmulo.

O	bispo,	o	artista	e	o	bloco	de	mármore	estavam	no	pátio	superior	do	palacete.	Dali	se	descortinava	parte	de
Roma	e	um	bom	trecho	do	rio	Tibre.	Também	se	escutava	uma	algaravia	confusa	proveniente	da	praça	vizinha
ao	palacete:	eram	os	vendedores	de	livros.

O	bispo	odiava	aqueles	vendedores	que,	além	de	ruidosos,	vulgarizavam	o	saber	através	de	uma	anunciada
popularização	dos	livros.	Uma	verdadeira	indecência,	culpa	de	um	tal	Gutenberg,	que	inventara	a	pecaminosa
máquina	de	impressão	com	tipos	móveis.

Os	 discursos	 de	 Cícero,	 os	 pensamentos	 de	 Aristóteles	 e	 Platão,	 as	 peças	 clássicas	 do	 teatro	 grego	 se
tornaram	chumaços	de	papel	impressos	em	série,	e	com	capas,	que	podiam	ser	comprados	até	nas	sarjetas.	Só
em	 Veneza	 existiam	 mais	 casas	 editoriais	 e	 de	 impressão,	 cento	 e	 cinquenta,	 do	 que	 prostíbulos.	 Uma
imoralidade	que	desafiou	e	venceu	o	livro	manuscrito,	algo	puro	ao	alcance	de	poucos,	que	costumava	nascer
como	um	sacramento	nos	scriptoriuns	dos	conventos,

Para	 Fabrizzi,	 a	 imprensa	 era	 uma	meretriz	 que	 devia	 ser	 banida	 por	 lei.	 Como	 nem	 as	 leis	mais	 férreas
acabaram	com	as	prostitutas,	nem	jamais	acabariam,	a	imprensa	teria	uma	longa	e	sacrílega	vida	pela	frente.

O	melhor	para	o	bispo	era	pensar	em	sua	morte.	A	vida	estava	mudando	depressa	demais	para	o	seu	gosto.
Até	o	veio	de	sua	riqueza,	os	mármores	das	ruínas	e	estátuas	da	antiga	Roma,	estavam	se	exaurindo	a	olhos
vistos.	Quanto	mais	se	escavava,	menos	se	encontrava.

Sua	 preocupação,	muito	 lógica,	 era	 resolver	 os	 detalhes	 de	 sua	 ida	 para	 o	 céu.	 Viagem	 comprada	 com	 a
construção	de	um	túmulo	inesquecível,	que	marcasse	sua	passagem	por	essa	vida	ingrata,	tudo	encimado	por
uma	 obra	 do	 escultor	 da	 Pietà.	 Em	 mármore,	 tão	 eterno	 como	 sonharam	 os	 arquitetos	 do	 antigo	 Império
Romano.	E	tão	perecível	como	provaram	os	cortadores	de	mármores,	seus	asseclas	e	mandantes.

Michelangelo	varreu	com	os	olhos	a	pequena	praça	e	pescou	na	balbúrdia	livresca	a	força	do	belo	no	rosto	de
um	rapaz.

Por	 instantes	 o	 escultor	 encantou-se	 com	 a	 figura	 masculina.	 Desejou	 mesclar-se	 naquela	 beleza	 e	 nela
integrar-se.

Sua	atração,	que	se	transformaria	em	realidade	como	praga	de	oráculo	herege,	desconhecia	até	então	que	o
rapaz	se	chamava	Tommaso	e	que	estava	fadado	a	viver	terror	e	êxtase	nas	mãos	do	escultor.

O	 bispo,	 que,	 por	 fim,	 conseguiu	 falar,	 roubou	Michelangelo	 do	 belo	 e	 o	 atirou	 sobre	 a	 realidade	 daquele
monstruoso	bloco	de	pedra.

Fabrizzi	perguntou	ao	artista	que	bela	figura	enxergava	dentro	da	quadrangular	massa	de	mármore.

O	escultor	respondeu	que	apalpava	um	animal.

Um	animal?	Que	animal	seria	propício	para	adornar	o	túmulo	de	um	bispo,	meu	Deus?,	interrogou-se	Fabrizzi
enquanto	em	sua	cabeça	desfilavam	atônitos	todos	os	passageiros	da	Arca	de	Noé.

Um	camelo.	É	isto.	O	animal	mais	citado	nos	evangelhos.	Foi	quem	transportou	a	Virgem	Maria	na	sua	fuga
para	 o	 Egito	 e	 que	 conseguiu	 intrometer-se	 até	 no	 buraco	 de	 uma	 agulha	 na	 citação	 proferida	 por	 Jesus
Santíssimo:	é	mais	 fácil	um	camelo	atravessar	o	buraco	de	uma	agulha	do	que	um	rico	chegar	ao	Reino	dos
Céus.	Frase,	aliás,	que	sempre	causou	bastante	problemas	para	o	clero	e	dilemas	para	os	teólogos.



A	estátua	de	um	camelo.	O	bispo	via-se	acompanhado	do	próprio	Jesus	Cristo,	ambos	solidificados	na	corcova
do	ruminante	animal,	atravessando	um	descomunal	buraco	pétreo	de	uma	hipotética	agulha	gigante	e	entrando
felizes	no	Reino	dos	Céus.

Seria	 a	 glória	 total,	 se	 o	 bispo	 não	 sentisse	 levemente	 as	 patas	 da	 ironia	 e	 do	 sarcasmo	 pisoteando	 sua
própria	 imaginação.	Mas	não	doía,	 o	 que	 importava	 era	 a	magnitude	da	 escultura	 tumular.	Além	do	mais,	 o
nascimento	de	 tão	 fabulosa	obra	poderia	desfazer	 todas	as	dúvidas	concernentes	à	entrada	ou	não	dos	ricos
nos	Céus.	Uma	crendice	invejosa	e	infantil,	 já	que	os	ricos	entram	em	todos	os	lugares	por	terem	o	poder	de
comprar	qualquer	ingresso.

Um	camelo.	Evidente,	um	camelo.	Ou	seria	um	dromedário?	Tanto	faz,	são	tão	parecidos.

Nem	um,	nem	outro.	Um	roedor.	Respondeu	Michelangelo	caminhando	para	a	saída	do	pátio.

Um	roedor?	Que	tipo	de	roedor?

Um	roedor	gigante,	completou	o	escultor.	Vil,	covarde	e	mesquinho	que,	por	ter	tido	a	ousadia	de	abocanhar
este	mármore	de	um	templo	antigo,	destruiu	um	belo	original,	impossível	de	ser	repetido.	Que	por	ter	feito	isso
transformou	o	mármore	num	troço	de	calcário	morto	e	podre,	 incapaz	de	tornar-se	beleza	de	novo	por	 já	ter
sido.	Portanto,	senhor	bispo	Fabrizzi,	recuso	sua	oferta	e	não	aceito	a	encomenda.

O	bispo	emudeceu	de	vez.	Sua	obsessão	desfeita	deu	origem	a	uma	sufocante	descarga	de	 longos	arrotos.
Todos	fétidos.

Michelangelo	ajeitou	 seu	manto	verde-esmeralda,	deixou	o	dinheiro	do	adiantamento	 sobre	o	parapeito	da
varanda	e,	antes	de	ir-se	em	busca	do	rosto	daquele	rapaz,	lançou	um	olhar	sobre	a	cidade.

Apreciou	um	cavalo	alado	envolvido	em	uma	capa	de	um	peculiar	tom	de	azul,	voando	pelas	margens	do	rio
Tibre.	Era	belo.

E	 detestou	 o	 tropel	 que	 o	 perseguia.	Os	 uniformes	 dos	 guardas	 fingidos	 em	uma	macabra	 combinação	de
negro	e	roxo.	Tudo	horrível.	Até	pareciam	dar	vida	ao	escabroso.	Pelo	menos	um	dos	homens	urrava	como	tal.

*	*	*

Desconhecem-se	as	razões	que	fizeram	o	cavalo	tentar	saltar	o	rio	Tibre	em	seu	trecho	mais	largo	e	onde	não
havia	 ponte.	 Não	 se	 sabe	 bem	 se	 a	 ordem	 foi	 executada	 a	 mando	 das	 rédeas	 do	 navegador	 ou	 por	 puro
desespero	animal.

A	 verdade	 é	 que	 o	 cavalo	 voou	 alto	 em	 direção	 ao	 rio.	 Impulsionado	 pela	 velocidade,	 dorso	 empinado	 ao
máximo,	patas	e	pernas	envergadas	ao	ar,	o	animal	pareceu	estar	sendo	 içado	por	uma	capa	azul	e	voadora.
Mágica.

Muitos	 passantes	 confessariam	 mais	 tarde	 que	 durante	 partículas	 de	 tempo,	 que	 se	 transformaram	 em
estonteante	 expectativa,	 acharam	 possível	 o	 inacreditável:	 um	 cavalo	 voador.	 Tamanha	 foi	 a	 longevidade	 do
aparatoso	voo.

Mesmo	auxiliado	pela	 imaginação	das	gentes,	 sempre	em	busca	das	maravilhas	da	natureza,	 o	 cavalo	não
voou	o	bastante	e	aterrissou	pesado	sobre	a	mureta	de	granito	que	ladeava	o	rio.

O	 despencar	 violento	 não	 explodiu	 seu	 inchado	 abdômen,	mas	 partiu	 de	 imediato	 sua	 coluna	 vertebral.	O
cavalo,	 completamente	desarticulado	e	encravado	na	mureta,	 soltou	um	relinchar	 recheado	de	dor	e	 jorrado
num	sangue	espesso.	Sua	língua	projetou-se	como	um	espinho	melado	em	hemorragias.

Com	o	choque,	o	navegador	ascendeu	e	rodopiou	pelo	vazio.	Sempre	sustentado	por	sua	capa,	desenhou	uma
nuvem	azul	no	céu	esbranquiçado	e	encoberto	de	Roma.	Depois,	mergulhou	nas	águas	pardas	do	Tibre.	Rio	que
corria	acelerado,	cheio	e	encrespado,	entre	correntezas	sobrepostas	numa	espuma	suja.

Quando	o	capitão	Ritter	e	sua	tropa	chegaram	ao	local	do	acidente,	quase	nada	fizeram	ou	puderam	fazer.

Em	 sua	 estabanada	 agonia,	 o	 cavalo	 girou	 a	 cabeça	 e	 espetou	de	 enfiada	 o	 seu	 olho	direito	 num	pontudo
vergalhão	de	ferro	fincado	e	esquecido	no	granito	da	mureta.

O	 ferro	 encontrou	 apenas	 as	 tinas	 películas	 gelatinosas	 que	 constituem	a	 visão	 e	 as	 rasgou	 com	 tamanha
facilidade	 que	 inverteu	 a	 posição	 do	 olho	 do	 cavalo.	 Girou	 numa	 horripilante	 mágica	 a	 anatomia	 natural	 e



orgânica	do	instrumento	da	visão.	Escondeu	córnea	e	íris.	Revelou	ao	mundo	uma	bolha	de	sangue,	empapada
de	vilosidades	e	lágrimas,	enquanto	lá,	dentro	do	encéfalo	do	animal,	a	córnea	cega	corria	enxergando	o	nada.

Com	o	ferro	espetado	na	cavidade	ocular	e	o	olho	invertido,	em	vez	de	recuar	o	cavalo	tombou	ainda	mais	sua
cabeça	para	a	direita,	encaminhando	o	ferro	até	o	centro	do	seu	cérebro.	Por	isso	não	sentiu	a	chuva	de	pedras
que	se	abateu	sobre	ele.

Dos	poros	da	cidade	surgiram	mendigos	famélicos	e	sujos.	De	todas	as	idades	e	aparências.	E	junto	com	eles
chegou	a	chuva	de	pedras.

Ritter	tentou	conter	a	multidão,	mas	a	intensidade	das	pedras	e	a	grandeza	da	turba	o	fizeram	desistir.

Eles	 urravam	 de	 alegria	 e	 satisfação,	 atirando	 pedras	 sobre	 o	 cavalo.	 Retalhavam	 o	 animal	 à	 distância.
Provando	que	a	massa	de	carne	dependurada	na	mureta	já	era	de	sua	propriedade.

Por	fim	atacaram	o	cavalo	com	as	próprias	mãos,	facas	e	navalhas,	despedaçando	a	beleza	equina	em	postas
sangrentas	de	uma	carne	tépida	e	nervurada.

Quase	 tudo	 foi	 aproveitado.	 Orelhas,	 crina,	 os	 cravos	 tortos	 das	 ferraduras,	 dentes	 e	 rabo,	 para	 tudo
encontrou-se	uma	serventia.	Até	a	língua	espinhosa	levaram.

Somente	 o	 olho	 invertido	 e	 espetado	 pelo	 ferro	 ficou	 ileso.	 Escondido	 na	 carcaça	 da	 cabeça	 do	 animal.
Concretizou-se,	 por	 algum	 tempo,	 num	 monumento	 póstumo	 ao	 primeiro	 cavalo	 que	 conseguiu	 olhar	 para
dentro	de	si	mesmo.	Até	que	as	moscas	o	comeram.



4
NÓ	E	LAÇOS	DE	FAMÍLIA

O	cardeal	caminhava	em	círculos,	arrastando	a	capa	molhada	do	navegador.	Do	tecido	que	não	era	mais	azul,
purgava	 uma	 substância	 barrenta	 coagulada	 que	 marcava	 o	 chão.	 Parecia	 a	 pele	 sangrenta	 de	 um	 animal
recém-abatido.	Descarnado	e	rastejante.

Horas	depois,	quando	o	rio	Tibre	baixou,	Ritter	conseguiu	encontrar	a	capa	embolada	em	barro	e	presa	numa
argola	de	ferro	em	um	ancoradouro	próximo	ao	local	do	acidente.	De	imediato	levou	o	achado	para	o	cardeal.

O	capitão	estava	convencido	de	que	o	fugitivo	tinha	se	afogado	e	pedia	perdão	a	Della	Rovere	pela	má	sorte,
a	única	culpada.

O	 derrapar	 voador	 do	 cavalo	 fora	 imprevisível.	 O	 fatídico	 desaparecimento	 do	 homem	 nas	 águas,	 uma
calamidade.	Pelo	menos	a	capa	tinha	sido	recuperada	para	provar	a	teoria	de	Ritter	e	o	esforço	da	tropa.

Para	o	cardeal,	o	acontecido	pareceu	correto	em	demasia.	As	cores	do	conveniente	acidente	eram	tão	nítidas
e	 foram	 tão	 bem	 escolhidas,	 que	 o	 quadro	 parecia	 ter	 sido	 pintado	 com	 o	 propósito	 de	 ocultar	 uma	 outra
história,	esta	sim	a	verdadeira.

Mesmo	sem	ser	um	artista,	Della	Rovere	experimentava	uma	obscura	sensação	chamada	pentimento:	espécie
de	 raro	 desejo,	 pouco	 conhecido	 e	 pesquisado.	 A	 nostálgica	 vontade	 de	 um	 ser	 humano	 em	 resgatar	 os
primeiros	 traços	e	as	cores	originais	esboçados	por	um	pintor	numa	 tela	virgem:	a	 semente	do	quadro.	Que
depois	 foram	esquecidas,	encobertas	ou	transformadas	pelo	próprio	criador	até	resultarem	numa	exuberante
pintura.	Ansiedade	saudosista	que	leva	uma	pessoa	a	tentar	desvendar,	raspando	sucessivas	camadas	de	tinta,
as	primitivas	 intenções	do	pintor.	Suas	mais	profundas	raízes	pictóricas	e	criativas.	Em	resumo,	uma	viagem
investigatória	à	real	essência	de	um	quadro.

Levando-se	em	conta	as	devidas	proporções,	pode-se	afirmar	que	o	pentimento	caminha	em	direção	contrária
à	da	memória	dos	homens.	Pois,	se	o	primeiro	corre	para	a	descoberta	da	intenção	primordial,	a	memória	foge
da	verdade	por	pura	trapaça.

Quase	sempre	a	memória	sofre	da	tendência	de	cobrir	ações	e	fatos	do	passado	com	camadas	de	adocicadas
tintas.	Na	maioria	dos	casos	essas	 tintas	nutrem	a	mente	dos	 indivíduos	com	a	doce	 ilusão	do	 ter	 sido	mais
feliz,	 ou	 do	 ter	 tido	mais	 felicidade	 no	 passado.	Um	 absurdo,	 culpa	 da	memória,	 que	 torna	 a	 felicidade	 um
estado	de	espírito	decrescente	com	o	passar	do	tempo.	Portanto,	gastável,	consumível.

Enquanto	 caminhava	 puxando	 o	 rastro	 de	 barro,	 Della	 Rovere	 recordava	 o	 relato	 feito	 por	 Ritter.	 Sua
memória	menosprezava	 impressões,	deduções	e	percepções	do	capitão.	O	cardeal	 tentava	 fixar-se	apenas	na
descrição	de	cada	uma	das	ações	do	acidente.	Buscava	um	detalhe,	a	pincelada	de	tinta	que	estava	encoberta,
que	conteria	a	semente	da	verdade.

Algo	escapava	à	sua	percepção	militar.	Havia	um	sopro	de	embuste	que	sentia,	mas	não	sabia	de	onde	vinha.

Havia	alguma	coisa	nada	convincente	na	descrição	da	perseguição.	Algo	orquestrado.	Encenado.

Foi	súbito.	O	detalhe	maldito	cruzou	seu	pensamento	com	tanta	violência	que	o	cardeal	atirou	a	capa	no	rosto
de	Ritter.	Sem	largar	o	pano,	Della	Rovere	bateu	uma.	Duas.	Cinco	vezes.

Borrou	 de	 barro	 a	 fisionomia	 do	 capitão.	 Moldou	 a	 máscara	 da	 vergonha	 no	 semblante	 de	 Ritter	 até	 se
cansar.	Enquanto	as	humilhações	eram	verbalizadas	aos	berros	para	toda	a	tropa	escutar.

Pense,	suíço	imbecil!	O	homem	era	um	navegador.	Um	perito	em	ondas,	correntezas	e	redemoinhos	d'água.
Como	 poderia	 se	 deixar	 afogar	 pelo	 Tibre,	 o	 preguiçoso?	 Como?	 Se	 até	 teve	 tempo	 de	 se	 livrar	 da	 capa
dependurando-a	com	capricho	numa	argola	em	sinal	de	falsa	morte?	O	homem	nadou	feito	sapo.	Pense,	idiota!
Tudo	 tão	 forjado,	 tão	 bem	 planejado,	 que	 ele	 contava	 com	 a	 sua	 burrice	 e	 a	 da	 tropa.	 Sabia	 que	 ficariam



boquiabertos,	aparvalhados,	testemunhando	o	cavalo	agonizar	em	sangue	e	horror,	em	vez	de	se	jogarem	no	rio
atrás	dele.

Dito	isso	o	cardeal	mandou	que	Ritter	e	seus	soldados	fossem	encarcerados	por	oito	dias.	Castigo	exagerado,
mas	que	foi	cumprido	integralmente.

Sete	foi	o	número	de	masturbações	a	que	Ritter	se	submeteu	durante	o	solitário	cativeiro.	Só	para	aliviar	a
tensão	e	 sonhar	 com	suas	mulheres.	Duas	masturbações	 foram	diurnas.	Numa	delas	Ritter	 fantasiou	que	 se
deitava	com	três	mulheres	ao	mesmo	tempo.	Mas	a	imaginação	se	confundiu	e	o	prazer	não	foi	satisfatório.

Della	 Rovere	 ordenou	 que	 sob	 o	 comando	 de	 frei	 Carlo	 cinco	 dominicanos	 e	 mais	 frei	 Marcelino	 se
revezassem	na	observação	acirrada	dos	movimentos	de	monsenhor	Filippo.

Frei	Camilo,	um	bispo,	quatro	prelados,	duas	religiosas	e	 três	guardas	 foram	encarregados	da	espionagem
dos	aposentos	de	Pio	III.

Árdua	tarefa,	pois	o	papa	se	isolou.	Não	recebeu	ninguém,	nem	mesmo	Francesco,	o	menino	cantor.	Tudo	a
título	de	um	suposto	retiro	espiritual	que	durou	oito	dias.	O	mesmo	período	de	clausura	de	Ritter,	aliás,	única
semelhança	entre	os	dois.

A	 Santidade	 não	 imaginou	 nem	 fantasiou,	 apenas	 sofreu.	 Preocupou-se.	 Mergulhado	 em	 uma	 dolorosa
reflexão:	 o	 que	 responder,	 que	 atitude	 tomar	 frente	 às	 pertinentes	 incompreensões	 do	 rei	 de	 Portugal?	 O
enigma	escorreu	entre	os	gemidos	da	queimadura.

*	*	*

Carlo	 não	 poderia	 supor	 que	 o	 fato	 de	 espionar	 monsenhor	 Filippo	 fosse	 desordenar	 tão	 radicalmente	 sua
existência.

A	rotina	diária	de	Filippo	era	intensa.	Por	vezes	beirava	o	caótico.	Aulas,	missas,	rezas,	estudos,	conferências
e	reuniões	fechadas	com	Pio	III	se	sucediam	em	cascatas.	O	monsenhor	estava	sempre	tão	solícito	e	seguro	de
si,	que	Carlo	passou	a	invejá-lo.	De	onde	nascia	tanta	atividade?	Com	certeza	Filippo	era	um	homem	feliz.

O	prelado	praticamente	não	dormia,	ou	descansava	muito	pouco,	já	que	passava	as	madrugadas	com	os	olhos
abertos	na	biblioteca.	Depois,	escrevia	copiosamente	e	guardava	os	manuscritos	naquela	valise	de	couro	que
carregava	para	cima	e	para	baixo.	O	que	estava	estudando?	Que	tanto	sabia?

Por	 acompanhar	 Filippo	 dia	 e	 noite,	 o	 frade	 passou	 a	 tresnoitar	 e	 dormitar	 nas	 missas.	 O	 que	 seria	 um
sofrimento,	se	não	fosse	um	alívio	para	Carlo.	Já	que	para	ele	o	difícil	era	o	despertar.

O	 frade	 sempre	 acordava	 abraçado	 por	 um	medo	 intangível.	 O	 abrir	 dos	 seus	 olhos	 ativava	 um	 profundo
desespero	pelo	dia	que	aconteceria,	pelas	pessoas	que	encontraria	e	pelas	tarefas	a	que	se	sujeitaria.	Um	fardo
colossal	 e	 matinal	 que	 banhava	 seu	 corpo	 em	 palpitações,	 suores	 gélidos	 e	 numa	 fome	 desesperada.	 Uma
covardia	indescritível	cuja	origem	conhecia:	o	momento	do	seu	nascimento.

Contava	a	parteira	que	sua	mãe	não	o	quis	parir	de	tanto	horror.	Fechou	as	pernas.	Foi	preciso	prender	um
dos	pés	da	mulher	numa	das	traves	do	quarto,	o	outro	foi	amarrado	numa	pesada	pedra	no	chão.

Toda	aberta,	com	a	genitália	esgarçada,	foram	necessárias	quatro	mãos	para	arrancar	o	menino	do	ventre	da
mãe.	Manobra	demorada	que	deu	 tempo	para	o	 terror	materno	 introduzir-se	através	do	cordão	umbilical	no
espírito	da	criança.

A	mãe	morreu	em	seguida	e	ele	viveu	com	o	sinal	do	medo	incrustado	na	boca	do	seu	estômago,	que	clamava
por	um	alimento	jamais	deglutido:	as	espigas	da	coragem.

Maldito	parir	que	me	fez	nascer	do	medo	e	me	faz	viver	para	ele!

Amaldiçoava-se	o	frade,	acreditando	ser	o	único	dos	humanos	a	ter	medo	da	vida.	Incapaz	de	perceber	que	o
medo	dos	outros	 chega	a	 ser	dissimulado	com	 tanta	arte,	que	alguns	utilizam	a	bravura	e	o	heroísmo	como
escudo	para	detê-lo.

Frei	Carlo,	o	gordo,	segurou	a	cornucópia,	um	chifre	retorcido	e	afunilado	capaz	de	ampliar	os	sons	através
das	pedras,	e	a	encostou	na	parede	dos	aposentos	de	Filippo.	O	monsenhor	se	paramentava.

*	*	*



Tenha	calma,	Francesco.	Serenidade!

Sou	muito	feliz	aqui!

Já	disse!	Deve	ir	embora	do	Vaticano.

Quero	ficar,	tio!	Não	quero	ir!	O	Santo	Padre	adora	minha	voz!

*	*	*

Quando	Carlo	escutou	a	palavra	tio,	teve	um	sobressalto.	Ninguém	no	Vaticano	sabia	do	parentesco	do	menino
cantor	e	do	monsenhor	Filippo.	Tio.	Sobrinho.	Por	que	o	segredo?

As	vozes	sumiam	e	voltaram.	Óbvio,	o	menino	estava	ajudando	o	tio	a	se	vestir.

O	frade	enterrou	mais	ainda	o	ouvido	na	ponta	da	cornucópia.

*	*	*

Francesco,	você	está	amassando	a	renda	dos	punhos!	Isto	não	é	modo	de	se	segurar	uma	batina!

Desculpe.	O	tio	disse	que	a	felicidade	total	não	se	encontra	na	terra,	só	no	céu.	Que	às	vezes	se	alcança	nesta
vida	uma	certa	serenidade.	Que	isso	já	é	muito.

Sim!	Disse!	Cuidado	com	a	batina.	Me	dê	isto	de	uma	vez,	Francesco.

E	 que	 buscar	 a	 serenidade	 é	 uma	 ambição	muito	mais	 razoável	 do	 que	 procurar	 a	 felicidade.	Mas	 o	 que
significa	ti	palavra	serenidade?	Só	conheço	a	minha	voz.

Os	punhos	estão	amassados!

Desculpe,	tio.

Essa	sua	voz	vai	se	acabar,	Francesco!

*	*	*

Carlo	se	surpreendeu	com	a	irritação	do	monsenhor.	Só	por	causa	das	rendas	dos	punhos	de	uma	batina?

Contraditório,	 também	 se	 maravilhou	 com	 a	 relação	 entre	 a	 felicidade	 e	 a	 serenidade.	 Para	 o	 frade	 os
conselhos	de	Filippo	na	busca	da	serenidade	pareceram	preciosos	frente	a	sua	angústia.

Carlo	 resolveu	 naquele	 instante	 esquecer	 a	 coragem	 e	 a	 felicidade,	 alvos	 principais	 de	 sua	 fome,	 para
dedicar-se	à	ingestão	de	altas	doses	de	serenidade.	Talvez	bebendo	mais	vinho.	Ou	comendo	mais	maçãs.

Mas	por	que	este	parentesco	foi	mantido	em	segredo	durante	tanto	tempo?	Por	medo.	Era	evidente.	Carlo,
perito	nesse	tipo	de	sensação,	farejou	que	havia	o	vapor	do	receio	impedindo	que	o	parentesco	fosse	assumido
em	público.

A	cornucópia	roçou	pela	parede	de	pedra.	Um	ruído	estridente	precipitou-se	pelo	ouvido	de	Carlo.	Francesco
chorava	do	outro	lado	da	cornucópia,	no	aposento	do	monsenhor.

*	*	*

É	isso?	O	Santo	Padre	já	não	aprecia	a	minha	voz.	Faz	uma	semana	que	não	me	chama.	Agora	entendo,	tio.

Não,	Francesco.	É	o	seu	próprio	corpo	que	clama	por	mudança.	Você	está	se	transformando	num	rapaz,	sua
voz	vai	engrossar	e	não	existe	nada,	nada	que	se	possa	fazer.	Mas	não	é	esta	a	razão	por	que	exijo	que	volte
para	casa.

O	tio	tem	vergonha	de	mim.	Sempre	teve.	Sei	o	que	sou:	seu	sobrinho	bastardo.	Prometo,	tio,	ninguém	jamais
soube	e	saberá	que	somos	parentes.

*	*	*



Como	todos	os	órfãos,	Carlo	ressentiu-se	muito	da	falta	da	figura	materna.	Mesmo	culpando	a	defunta	pelo	seu
sofrimento,	 a	 preferia	 viva.	 Durante	 muitos	 anos	 desprezou	 os	 companheiros	 que	 possuíam	 mães	 vivas	 e
dormiam	sossegados	como	uns	gatos.	A	solução	foi	encontrada	quando	passou	a	venerar	a	Virgem	Santíssima,
tornou-se	um	mariano	convicto	e	o	desprezo	se	esvaiu.

Agora	escutando	a	conversa	e	percebendo	que	Francesco	era	desprezado	pelo	tio,	se	sentiu	comovido	pelo
choramingar	do	menino.	Não	reconheceu	que	o	desprezo,	seu	antigo	aliado,	lhe	era	familiar.

O	 frade	 raciocinou	 e	 entendeu	 que	 se	 Filippo	 assumisse	 frente	 ao	 clero	 e	 ao	 Vaticano	 que	 era	 o	 tio	 de
Francesco,	o	tolo	menino	cantor	possivelmente	acabaria	com	a	falácia	de	sua	linhagem	nobre.	De	sua	família
impecável	e	exemplar.

Por	isso	o	segredo,	concluiu	Carlo.	O	perfeito	monsenhor	tinha	um	medo	idiota.	Insignificante	frente	ao	seu
pavor	matinal.

Neste	momento	Carlo	deixou	de	invejar	Filippo.	Humanizou-o.

*	*	*

Acalme-se,	Francesco.	Não	é	por	esta	razão	que	exijo	que	volte	para	casa.	Acalme-se.	Meu	sobrinho	querido,
momentos	 sublimes	 se	 aproximam.	 Não	 chore.	 Acontece	 que	 eles	 chegam	 rodeados	 de	 traições	 e	 perigos.
Escute.	Volte	para	casa.	Volte.

Pio	III	representa	Jesus	na	Terra.	Ele	pode	fazer	milagres.	Só	vou	pedir	um	milagre	ao	papa.	Que	minha	voz
fique	assim	como	é,	como	sempre	foi,	de	rouxinol.	De	rouxinol,	como	todos	comentam.

Papas	não	realizam	milagres,	Francesco.	Papas	só	atestam	os	milagres	de	Deus.

*	*	*

Carlo	retirou	a	cornucópia	da	parede	e	sentiu	compaixão.	Uma	dor	intensa	pelo	medo	de	Francesco	de	perder
sua	voz.	Única	qualificação	capaz	de	mantê-lo	vivo	no	limbo	dos	escolhidos,	dos	eleitos	do	papa.

Talvez	sua	voz	tenha	sido	a	razão	pela	qual	foi	aceito	pela	família	de	Filippo	e	levado	para	o	Vaticano.	Talvez
tenha	 sido	 oferecido	 pela	 família	 como	 uma	 prenda	 para	 o	 papa.	 Talvez	 fossem	 irmãos.	 Claro.	 É	 isto.	 Eram
irmãos!

Carlo	 se	 solidarizou	 com	 o	 medo	 de	 ambos.	 Jurou	 a	 si	 mesmo	 que	 para	 ninguém	 revelaria	 o	 segredo	 de
Filippo.	Muito	menos	para	o	cardeal	Della	Rovere,	personificação	de	todos	os	seus	pesadelos.

A	falta	de	coragem	de	Carlo	deu	lugar	a	uma	certa	satisfação	com	a	ideia	de	trair	o	cardeal.	Não	contar	nada.
Nem	sobre	o	sublime	acontecimento	cochichado	na	conversa	e	que	obrigava	Filippo	a	sumir	com	o	 irmão	às
pressas.

De	súbito,	Carlo	perdeu	o	apetite,	escondeu	a	cornucópia	na	caixa	e	saiu	para	o	corredor.	Ganhou	coragem
sem	sentir.

Monsenhor	 Filippo	 deixou	 seus	 aposentos	 e	 saiu	 em	 direção	 ao	 Sacro	 Colégio.	 Iria	 proferir	 mais	 uma
espetacular	conferência.

Francesco	 ficou	 escondido	 no	 quarto.	 Chorou.	 Esperou	 o	 sino	 bater	 a	 hora	 canônica	 seguinte	 e	 então
escapuliu	sem	ser	notado.

Quando	Carlo	chegou	ao	auditório	para	copiar	a	aula	de	Filippo,	encontrou-se	com	o	comparsa	frei	Camilo.

O	 frade	dominicano	estava	atônito,	mal	 conseguia	expressar-se,	 levou	Carlo	para	um	canto	e	comunicou	o
acontecido.	Pio	III	descobrira	o	orifício	em	cima	do	seu	dossel,	mandou	tapá-lo	e,	por	conseguinte,	 tornou-se
impossível	 espionar	 a	 Santidade.	 O	 cardeal	 Della	 Rovere	 estava	 furioso	 e	 desconfiava	 que	 alguém	 de	 sua
confiança	o	traíra.	Em	outras	palavras,	o	cardeal	estava	a	ponto	de	matar	um	dominicano.

Carlo	se	mostrou	apreensivo	por	fora,	mas	estava	calmo	por	dentro.	Ofereceu	para	Camilo	o	pedaço	de	queijo
que	levava	no	bolso	do	hábito.	Mentiu	dizendo	que	se	sentia	nauseado,	nervosíssimo	com	as	notícias	e	que	não
poderia	comer	nada.

Camilo	se	afastou	com	o	pedaço	de	queijo	nas	mãos.



Carlo	 sorriu	por	 fora	 e	por	dentro	 antes	de	 entrar	 para	 a	 aula	magna	de	Filippo.	 Tema	da	 conferência:	O
Paraíso	Terrestre.



5
UMA	LIÇÃO	QUASE	PARADISÍACA

Extasiado	com	o	nosso	caráter	engenhoso,	Santo	Agostinho	exclamou:	a	qualidade	inventiva	do	homem	gerou
tantas	e	tão	novas	ciências	e	artes,	em	parte	necessárias	e	em	outras	desnecessárias,	que	a	excelência	dessa
capacidade	apenas	confirma	que	o	homem	é	o	único	ser	na	terra	dotado	de	um	espírito	criador.	Mas	eu	alargo
as	 palavras	 do	 santo	 e	 proclamo:	 existe	 mais!	 Mesmo	 quando	 se	 ocupa	 de	 coisas	 frívolas,	 supérfluas	 ou
perniciosas,	o	homem	revela	sempre	a	magnitude	deste	dom.	Que	variedade	encontrou	nos	edifícios,	vestuário,
agricultura,	 navegação,	 escultura	 e	 pintura!	 Que	 perfeição	 mostrou	 nos	 espetáculos	 de	 teatro	 e	 na
domesticação,	abate	e	captura	dos	animais	selvagens!	Que	milhões	de	invenções	tem	contra	os	outros	seres	e
para	si	próprio	em	venenos,	armas,	engenhos,	estratagemas	e	na	língua!	Que	milhares	de	remédios	para	saúde,
assados	de	carne	para	digerir,	de	meios	e	figuras	para	persuadir,	de	frases	eloquentes	para	deliciar,	de	versos
para	causar	prazer,	de	instrumentos	e	invenções	musicais!	Como	são	magníficas	as	invenções	da	geografia,	da
aritmética,	do	estudo	dos	astros	e	de	 todo	o	 resto!	Seria	 impossível	discorrer	 sobre	 todas	estas	 ciências	em
pormenor!	 Mas	 toda	 a	 excelência	 desta	 capacidade	 de	 imaginar,	 progredir	 e	 criar	 é	 mínima	 frente	 às
possibilidades	criativas	e	inventivas	de	Deus!	No	dia	em	que	o	Senhor	Deus	fez	a	terra	e	o	céu,	ainda	não	havia
nenhum	arbusto	do	campo	sobre	a	terra	e	a	vegetação	ainda	não	tinha	brotado,	porque	o	Senhor	Deus	formou
o	homem	do	pó	da	terra,	soprou-lhe	nas	narinas	o	sopro	da	vida	e	o	homem	se	tornou	ser	vivo.	Depois	o	Senhor
Deus	plantou	um	 jardim,	o	Éden,	ou	chamado	 Jardim	das	Delícias,	 ou	Paraíso,	 e	ali	 pôs	o	homem	que	havia
formado.	E	o	Senhor	Deus	fez	brotar	da	terra	toda	sorte	de	árvores	de	aspecto	atraente	e	frutos	saborosos	ao
paladar.	No	meio	do	Jardim	Ele	plantou	a	Árvore	do	Bem	e	do	Mal,	cujos	frutos	o	homem	não	poderia	jamais
comer.	O	Senhor	 formou	da	 terra	 todos	os	animais	selvagens	e	 todas	as	aves	do	céu,	e	os	 trouxe	ao	homem
para	ver	como	os	chamaria.	E	o	homem	deu	nome	a	todos	eles.	Mas	entre	todos	eles	não	havia	para	o	homem
um	 auxiliar	 que	 lhe	 correspondesse.	 Então	 o	 Senhor	 Deus	 fez	 cair	 um	 sono	 profundo	 sobre	 o	 homem	 e	 ele
adormeceu.	Tirou-lhe	uma	das	costelas	e	fechou	o	lugar	com	carne.	Da	costela	tirada	do	homem	o	Senhor	Deus
formou	a	mulher.	Ambos	viviam	nus,	o	homem	e	a	mulher,	mas	não	se	envergonharam.	Anotar!	Copiar!	Onde	se
encontra	o	Paraíso	Terrestre?	Num	lugar	chamado	Terras	Incógnitas!	É	impossível	se	chegar	até	lá!	Por	quê?
De	acordo	com	santo	Isidoro,	depois	que	Adão	e	Eva	foram	expulsos	do	Paraíso,	o	Senhor	Deus	fechou	a	porta
do	 Éden	 com	 uma	 língua	 de	 fogo	 que	 com	 o	 tempo	 se	 solidificou	 numa	 pedra	 gigantesca	 e	 espigada.
Intransponível.	O	Senhor	Deus	 também	permitiu	que	demônios	 e	 seres	 estranhos	 fossem	viver	 ao	 redor	das
Terras	Incógnitas	de	maneira	a	dificultar	ainda	mais	o	retorno	dos	homens	ao	Paraíso.	Anotar!	Copiar!	Estes
seres	malignos	estão	divididos	em	quatro	ramos	ou	famílias,	são	eles:	os	portentos,	os	ostentos,	os	monstros	e
os	prodígios.	O	Senhor	Deus	revelou	em	sonhos	alguns	destes	seres	a	santo	Isidoro,	que	os	descreveu	com	os
pés	virados	para	trás,	olhos	nos	ombros	e	oito	dedos	nas	mãos.	Outros	possuíam	escamas	de	baratas	no	lugar
da	pele	e	os	pés	no	 lugar	das	orelhas.	São	os	antípodas!	Anotar!	Memorizar!	Como	é	o	Paraíso	Terrestre?	O
Jardim	das	Delícias	ou	Éden	é	irrigado	por	quatro	rios	devido	à	grande	quantidade	de	frutos,	árvores	e	animais
desconhecidos	para	os	homens	e	que	existem	somente	para	o	deleite	do	Senhor	Deus.	Estes	quatro	caudalosos
e	cristalinos	rios	se	juntam	e	caem	em	cascata	próximo	à	Árvore	do	Bem	e	do	Mal.	Os	quatro	rios	são:	O	Fison,
que	banha	todo	o	país	de	Hévila,	onde	se	encontra	o	ouro,	um	ouro	muito	puro.	Lá	também	se	encontra	o	bdélio
e	a	pedra	ônix.	O	segundo	rio	é	o	Geon,	que	banha	 todo	o	país	Cuch.	O	nome	do	 terceiro	 rio	é	Tigeon.	E	o
quarto	rio	se	chama	Eufrateon.	No	Horto	Sagrado	não	existe	o	Mal!	Só	o	Bem!	Tudo	é	calmo	e	tranquilo!	É	o
mar	da	Felicidade!	É	o	céu	na	Terra!	Silêncio!	O	Paraíso	Terrestre	é	protegido	por	uma	eterna	primavera	e	por
anjos,	de	rodas	as	categorias,	que	apesar	das	penas	de	suas	asas	não	voam!	E	não	voam	por	quê?	Porque	sua
obrigação	é	tomar	conta	do	Paraíso!	E	de	lá	não	podem	sair!

*	*	*

Frei	 Carlo	 deixou	 o	 auditório	 completamente	maravilhado	 com	 as	 palavras	 de	monsenhor	 Filippo.	Mais	 que
isso,	 o	 dominicano	 estava	 empolgado	 com	 a	 probabilidade	 de	 algum	 dia	 um	 homem	 descobrir	 o	 Paraíso



Terrestre	e	recuperá-lo	para	a	cristandade.	Seria	a	glória,	a	felicidade	total.

Pena	que	existissem	aqueles	seres	deformados	cercando	as	Terras	Incógnitas.	Mas	se	este	homem	fosse	um
santo,	seria	capaz	de	encontrar	o	Éden.	Os	santos	possuem	poderes	extraordinários	e	divinos	suficientes	para
vencer	qualquer	obstáculo,	até	aquela	diabólica	muralha	de	monstros.

Em	seu	devaneio,	Carlo	não	levou	em	conta	que	Filippo	não	admitiu	esta	possibilidade	em	nenhum	momento
de	sua	conferência.	Ao	contrário,	o	monsenhor	afirmou	inclusive	que	as	Terras	Incógnitas	eram	inatingíveis.

Que	importância	teria	isso?	Alunos,	ouvintes	e	leitores	escutam	e	leem	o	que	querem,	manipulam	assimilando
apenas	aquilo	que	mais	satisfação	lhes	proporciona.

Advindo	daí	o	fato	de	vários	professores	repetirem	exaustivamente	os	mesmos	conceitos.	E	de	muitos	autores
contarem	sempre	as	mesmas	histórias,	alguns	deles	benzidos	pelo	êxito	e	a	popularidade.

Carlo	 foi	 ao	 encontro	 de	 Della	 Rovere	 na	 saleta.	 Caminhava	 feito	 um	 santo,	 beatificado	 pela	 visão	 da
felicidade	paradisíaca	e	convicto	de	sua	nova	fé:	trair	o	cardeal,	omitir	o	segredo	familiar	de	Filippo.

O	frade	sentia	o	peso	da	auréola	brilhante	dos	santos	espetada	no	topo	de	sua	cabeça.	Seu	estômago	sedado
por	uma	espetacular	anorexia	não	 se	movia.	Seu	pensamento,	 sim,	dava	voltas.	Ele	 iria	estudar	muito	 como
Filippo	 e	 costurar	 uma	 estratégia	 teológica	 infalível	 para	 destruir	 os	 abomináveis	 seres	 apocalípticos	 que
obstruíam	o	Éden.	E	os	falsos	que	obliteravam	sua	existência	glutônica.

Quando	Carlo	 sentou	 em	 frente	 de	Della	 Rovere	 parecia	 um	 outro	 homem,	 impregnado	 como	 estava	 pelo
bálsamo	 da	 coragem.	O	 cardeal	 fingiu	 não	 notar	 a	 postura	 diferente	 do	 frade.	 Afinal,	 ele	 poderia	 ser	 o	 seu
amaldiçoado	traidor.	Della	Rovere	perguntou	o	que	havia	de	podre	na	vida	do	monsenhor.

Carlo	 não	 teve	 tempo	 de	 responder,	 porque	 o	 cardeal,	 com	 astúcia,	 emendou	 um	 fatídico	 e	 destruidor
comentário:	o	meu	querido	frade	cheira	a	queijo,	e	dos	bons.

A	 inesperada	 frase	 foi	 lançada	 com	 tanto	 sarcasmo	 que	 Carlo	 se	 desestruturou	 inteiramente.	 Chegou	 a
apalpar	o	hábito	à	procura	do	pedaço	de	queijo	que	já	não	existia,	o	movimento	foi	inútil.	Seu	coração	reagiu
numa	palpitação	incontável	e	ele	atirou-se	de	imediato	no	precipício	da	fome.

Incapaz	de	trair	os	seus	monstros	neonatais,	Carlo	não	se	conteve	e	relatou	ao	cardeal	em	detalhes	tudo	o
que	sabia	sobre	monsenhor	Filippo.

Exultante	com	a	informação,	Della	Rovere	deixou	a	saleta.	Saiu	direto	para	uma	audiência	com	Pio	III.	Após
dez	 dias	 de	 espera,	 o	 cardeal	 tinha	 conseguido	 marcar	 um	 encontro	 a	 sós	 com	 Sua	 Santidade.	 Seria	 uma
grande	batalha,	sem	dúvida.	De	vida	ou	morte.	Della	Rovere	estava	decidido	a	extrair	do	papa,	de	uma	vez	por
todas,	a	verdade	sobre	a	carta	do	rei	de	Portugal	que	tanto	ameaçava	a	sua	onipotência.	Caso	contrário,	faria
eclodir	uma	guerra	de	proporções	imprevisíveis	contra	o	papado.

Carlo	 ficou	 só,	 corroendo-se	 em	 medos.	 Esqueceu-se	 das	 sensações	 da	 coragem,	 da	 euforia	 da	 ambição
paradisíaca,	da	fidelidade	à	família	de	Filippo	e	da	excitação	pela	sua	futura	vida	de	santo.	Repetiu-se	mais	uma
vez	em	sua	covardia,	tal	criança	que	gosta	de	escutar	a	mesma	cantiga.	Feito	um	velho	que	só	fala	da	morte.
Feito	um	devoto	que	sempre	reza	as	mesmas	orações.	Feito	gente.



6
UM	CERTO	PASSEIO	PROTOCOLAR

O	cerimonial	do	pontífice	comunicou	a	Della	Rovere	que	Pio	III	o	receberia	depois	do	almoço.

Ficou	protocolado	que	a	Santidade	deixaria	 seus	aposentos	privados	na	nona	hora	canônica,	por	volta	das
três	horas	da	tarde,	para	ir	ao	encontro	de	uma	comitiva	de	bispos	do	Reino	de	França	na	Sala	das	Audiências.

O	caminho	entre	as	duas	dependências	não	contemplava	necessariamente	uma	passagem	pela	Capela	Sistina,
a	Santidade	faria	um	pequeno	e	cortês	desvio	para	atravessá-la	em	companhia	do	cardeal.

Pio	III	se	movia	com	dificuldade,	os	passos	eram	curtos	e	cuidadosos.	Sua	figura	estava	tão	frágil	e	acabada
que	 tinha	 adquirido	 um	 certo	 aspecto	 fantasmagórico.	 O	 tom	 de	 sua	 tez	 ultrapassava	 o	 pálido,	 chegando	 a
alcançar	o	transparente.	Sua	voz	diminuta	e	hesitante	parecia	nascer	dos	espasmos	finais	de	um	moribundo.	E
o	abrangente	curativo	que	descia	pelo	seu	braço	direito	e	envolvia	a	mão	num	chumaço	de	linho	branco,	uma
massa	tumoral	prestes	a	estourar.	A	mitra	papal	tremia	frouxa	na	cabeça	do	pontífice.

Um	quase	defunto,	concluiu	o	cardeal,	enquanto	se	ajoelhava	e	beijava	o	anel	de	Pio	III.

Pio	 III	 benzeu	Della	 Rovere	 e	 eles	 iniciaram	 o	 passeio	 protocolar	 que	 consistia	 em	 caminhar	 pela	 Capela
Sistina,	desde	o	altar	até	a	saída	leste	ao	fundo.

A	 Capela	 Sistina,	 o	 campo	 de	 batalha,	 fora	 construída	 um	 quarto	 de	 século	 antes	 pelo	 papa	 Sisto	 IV	 e
considerada	na	época	uma	aberração	arquitetônica.

Com	a	 forma	de	um	 túnel	 desproporcional,	 alto	 em	demasia	 em	 relação	 a	 uma	 largura	 acanhada,	 a	 única
ornamentação	possível	para	alegrar	e	colorir	a	Capela	foi	a	pintura	de	afrescos	laterais	criados	por	Botticelli,
Perugino	e	Ghirlandaio.

Após	discussões	e	estudos	concluiu-se	que	apenas	nas	paredes	se	encontrava	o	local	adequado	para	enfeitar
um	 pouco	 o	 fúnebre	 e	 escuro	 ambiente.	 Porque	 o	 teto	 cupular	 com	 sua	 superfície	 curva	 dividida	 por	 oito
janelas,	 separadas	 por	 grossas	 vigas,	 cortada	 por	 proeminentes	 e	 variados	 triângulos	 de	 sustentação	 e
apresentando	 inúmeras	 saliências,	 seria	 tão	 impróprio	 para	 ornamentação	 que	 os	 arquitetos	 sugeriram	 sua
destruição.	 A	 resposta	 encontrada	 para	 salvar	 a	 Capela	 fora	 pintar	 e	 salpicar	 pelo	 teto	 singelas	 estrelinhas
opacas,	 que,	 em	 vez	 de	 suavizarem	 a	 visão	 da	 abóbada,	 mais	 atenção	 chamaram	 para	 sua	 contorcida
arquitetura.

Della	Rovere	abriu	a	audiência	com	cinismo	e	bajulação,	isto	é,	na	defensiva,	sondando	o	inimigo.

A	Santidade	me	parece	tão	bem-disposto.	Primeiro,	me	disseram	que	a	Santidade	fazia	um	retiro	por	oito	dias
em	seus	aposentos.	Que	não	receberia	ninguém.	Então	rezei,	rezei	muito,	para	que	o	retiro	fosse	silencioso	e
iluminado	pelo	Espírito	Santo.	Depois,	recebi	a	notícia	verdadeira,	que	a	Santidade	andava	enfermo	do	braço.
Que	aflição!	Então	orei	pela	saúde	da	Santidade.	Este	curativo	deve	incomodar	muito!	Foi	algum	acidente	com
fogo?	Pio	III	respondeu	à	maldosa	pergunta	com	as	mesmas	armas	de	Della	Rovere,	mentindo.

Não,	meu	eminente	cardeal,	foi	uma	pequena	queda.	Tropecei.

Della	Rovere	não	esperava	que	Pio	III,	o	Bondoso,	tivesse	a	desfaçatez	de	mentir	tão	descaradamente	e	isso
atiçou	o	cardeal	a	atacá-lo	sem	escrúpulos.

Foi?	Pensei	que	fosse	uma	queimadura.

Com	 este	 desastroso	 comentário	 Della	 Rovere	 se	 expôs	 em	 demasia,	 revelou	 que	 sabia	 do	 acontecido,
confirmando	ser	o	proprietário	do	indiscreto	orifício	do	dossel.	O	papa	ficou	dono	da	situação,	sorriu	e	fingiu
com	astúcia	que	não	 tinha	escutado.	Excelente	 tática	que	deixa	o	 inimigo	paralisado,	cozinhando	na	própria
imprudência.

Não	escutei,	Eminência.	O	que	foi	que	disse?



Sentindo-se	encurralado,	sem	palavras,	impossibilitado	de	repetir	o	comentário	que	poderia	tornar-se	suicida,
Della	Rovere	resolveu	recuar	e	mudou	de	assunto.

Disse.	Disse	sim.	Que	esta	capela,	Santidade,	está	desprovida	de	vida.	Observe	a	abóbada,	por	exemplo.	Sem
cor,	cinzenta,	só	com	umas	estrelinhas.	E	neste	lugar,	se	a	Santidade	me	permite	recordá-lo,	é	onde	o	Espírito
Santo	magnificamente	atua	sobre	o	conclave	dos	cardeais	na	escolha	do	papa.

Pio	III	percebeu	que	o	cardeal	tinha	acabado	de	cometer	outro	erro	estratégico	ao	desviar	para	a	teologia,
campo	em	que	o	papa	é	Senhor	inequívoco	de	acordo	com	todos	os	escritos	religiosos.	Infalível.

O	Absoluto	é	assim,	Eminência.	Simples.	Infinito	como	a	cor	cinza	e	as	pequenas	estrelas.	A	Capela	Sistina
representa	com	o	seu	teto	desprovido	de	ornamentos	toda	a	essência	de	Deus.

O	cardeal	pressentiu	que	tinha	perdido	o	controle	da	conversa,	o	rumo	da	batalha.	Seria	muito	difícil	voltar
ao	tema	do	fogo,	à	queima	da	carta,	à	revelação	do	segredo.	A	Solução	foi	enaltecer	o	Deus	que	imaginava	e	de
quem	esperava	proteção.

Santidade!	Deus	é	tudo!	Força!	Poder!	Não	é	só	bondade	estéril,	nem	inconsistentes	delírios	místicos.	Aqui	na
Capela	Sistina	só	encontro	o	vazio.

Com	a	descrição	do	seu	Deus,	o	cardeal	desnudou	a	si	mesmo	e	destapou	sua	verdadeira	personalidade.	O
pontífice	resolveu	destroçá-lo	naquele	mesmo	instante.	Num	golpe	de	mestre.

Horror	vacui.	Este	é	o	seu	medo,	Eminência.	Horror	vacui.	O	horror	pelo	vazio.	O	que	deve	ser	um	sofrimento
muito	intenso	e	triste	para	um	ser	tão	insaciável	como	o	cardeal.	Porque,	não	tenha	dúvidas,	ser	papa	é	estar	só
no	vazio	de	Deus,	Eminência.	Um	eterno	insatisfeito	não	pode	ser	papa.

Della	Rovere	sentiu	a	estocada,	Pio	III	estava	lhe	dizendo	diplomaticamente	que	ele	não	servia	para	ser	papa
e	que	 ida	 fazer	de	tudo	para	acabar	com	o	sonho	do	cardeal.	Uma	afronta	 impecável	e	audaciosa.	O	cardeal
cedeu	perplexo.

Fortes	palavras,	Santidade.	Não	atinava	que	fosse	tão	tenebroso	ser	papa.

Fantasmagórico	só	na	aparência,	Pio	III	venceu	o	embate	com	uma	facilidade	inimaginável	para	Della	Rovere.
E	 para	 saborear	 o	 gosto	 da	 vitória,	 o	 papa	 ainda	 esmagou	 o	 cardeal	 com	 uma	 fulminante	 franqueza,
verbalizando	tudo	o	que	queria	e	que	o	mundo	inteiro	sabia.

Eminência,	seu	desprezo	pela	minha	pessoa	é	notório.	A	inveja	que	tem	do	meu	poder	é	tão	assombrosa	que
tem	o	ultraje	de	me	subestimar!	Sua	ambição	é	ser	papa!	Cega	ambição.	Desmedida!	Tão	cega	que	chega	a	lhe
ofuscar	a	mente	e	o	deixa	incapaz	de	perceber	que	por	debaixo	da	mitra	papal	existe	uma	coroa	de	espinhos
igual	àquela	que	cobre	a	cabeça	sangrante	de	Jesus!

Quase	morto,	moribundo	por	dentro,	humilhado	e	derrotado,	Della	Rovere	ainda	teve	forças	para	lançar	um
último	dardo.	Envenenado	com	sarcasmo,	mas	inócuo.

Santidade!	Está	tudo	explicado.	Por	fim	entendo	a	razão	de	suas	constantes	dores	de	cabeça,	É	a	coroa	de
espinhos	por	debaixo	da	mitra!

Pio	III	lhe	virou	as	costas	e	saiu	pela	porta	leste.	Della	Rovere	engoliu	em	seco	e	sentiu	o	gosto	de	sangue.

Batalhas	de	palavras	não	adiantariam	mais	nada,	raciocinou	o	cardeal.	A	carnificina	tinha	que	começar.



7
A	TEOLOGIA	DO	ESCALDA-PÉS

As	químicas	de	um	dos	mais	preciosos	vinhos	de	todos	os	tempos,	um	Saint-Poursin	safra	mil	quatrocentos	e
setenta	e	oito,	relaxavam	imóveis	dentro	da	taça	de	prata.	O	néctar	dava	forma	a	um	enorme	rubi	cintilante	e
plano	emoldurado	pela	anelar	borda	prateada.

O	 frutuoso	aroma	do	perfeito	 vinho	 só	 evaporava	o	 suficiente	para	permitir	 que	uma	 tênue	 lâmina	de	 seu
buquê	transbordasse	pela	prata	e	envolvesse	a	taça	numa	película	de	frescor.

Seu	indivisível	perfume	não	se	confundia	com	o	odor	das	azeitonas	temperadas,	o	cheiro	marcante	do	queijo
de	cabra,	com	o	pão,	inodoro,	nem	com	o	exalar	adocicado	das	quatro	peras	que	também	estavam	sobre	a	mesa
posta.

O	serviço	todo	de	prata	disposto	pela	mesa	arrumada	refletia	a	luz	trêmula	das	oito	velas	em	suaves	espículas
luminosas.	O	velho	criado	de	pé	ao	 lado	da	mesa	não	se	maravilhava	com	a	beleza	do	conjunto.	Pensava	no
cardápio	que	seria	servido	no	jantar.	Rezava	para	que	a	torpe	cozinheira	acertasse	a	temperatura	e	o	sabor	da
sopa	de	aspargos,	o	ponto	do	cozimento	preciso	da	 lebre	assada,	e	que	o	 fígado	do	animal,	 frito	à	parte	em
azeite,	estivesse	malpassado	e	ao	gosto	de	Della	Rovere.

Porque	 o	 cardeal	 fora	 categórico	 quando	 ordenou	 ao	 criado	 que	 sua	 ceia	 com	 monsenhor	 Filippo	 fosse
inesquecível	em	todos	os	sentidos.

Sendo	a	palavra	inesquecível	muito	abrangente	quanto	ao	conteúdo	de	ideias,	o	criado	estava	preocupado	e
com	razão.	Afinal,	a	maioria	de	tudo	é	esquecível.	Para	se	tomar	inesquecível,	o	fato	deve	conter	um	significado
pelo	menos	forte,	para	não	dizer	extravagante.

Quando	o	cardeal	somou	ao	termo	inesquecível	a	expressão	“em	todos	os	sentidos”,	a	palavra	adquiriu	uma
franja	 imponderável	e	perigosa.	Passou	a	caminhar	entre	os	opostos	mais	díspares,	da	tragédia	 irreparável	a
mais	sublime	das	benesses.	Converteu-se	numa	perversão	capaz	de	juntar	ao	inesquecível	todos	os	minutos,	a
reputação	de	toda	uma	vida,	e	os	fazer	infinitos	num	instante.	Nomeando	o	instante	como	a	parte	mais	infinita
de	todos	os	tempos.	Tomando	um	ínfimo	deslize	cometido	uma	sentença	vergonhosa	para	o	resto	da	vida.	Um
acerto	 logrado,	 uma	 glória	 passageira.	 Uma	 injustiça,	 a	 palavra	 inesquecível,	 de	 alto	 risco	 em	 todos	 os
sentidos.

Della	Rovere	 entrou	 possesso	 nos	 seus	 aposentos,	 sua	 derrota	 frente	 ao	 papa	 tinha	 sido	 escorchante.	 Por
culpa	de	quem?	Do	próprio	papa,	que	se	fingiu	de	morto,	mas	estava	mais	vivo	do	que	nunca.	Uma	ressurreição
dissimulada!	Com	quem	Pio	III	teria	aprendido	essas	técnicas	vis	tão	típicas	de	traiçoeiras	emboscadas?	Com
monsenhor	Filippo	na	certa.

O	 cardeal	 estava	 frio	 feito	 um	 defunto.	 Gélido.	 As	 pontas	 de	 seus	 vinte	 dedos	 formigavam	 enquanto
caminhava	em	círculos	pelo	aposento.	Por	fim	parou	junto	à	mesa	e,	ato	contínuo,	Della	Rovere	enfiou	o	dedo
indicador	direito	na	taça	de	vinho.

As	elegantes	moléculas	do	Saint-Poursin	chegaram	a	borbulhar	com	a	entrada	do	dedo	cardinalício	em	suas
entranhas.	Afinal,	não	foram	criadas	para	sentir	a	grossa	textura	da	unha	nem	da	pele	carnuda	do	dedo,	mas
para	deslizar	pela	fina	mucosa	da	boca	e	ondular	nas	papilas	da	língua.

O	cardeal	turbilhonou	o	vinho	enlouquecendo	as	partículas.	Depois	retirou	e	cheirou	o	dedo,	limpando-o	na
toalha,	devolveu	a	taça	à	mesa	e	decretou	que	o	jantar	estava	suspenso,	por	enquanto.

Perplexo,	 o	 criado	 narigudo	 cerrou	 a	 cortina	 que	 dava	 acesso	 ao	 recanto	 da	 saleta	 de	 refeições.	 O
inesquecível	fora	adiado.	Por	enquanto.

Della	 Rovere	 sentou-se	 em	 sua	 cadeira	 púrpura	 de	 espaldar	 alto	 e	 mandou	 que	 o	 criado	 preparasse	 um
escalda-pés	 quentíssimo	 e	 com	 as	 ervas	 termais	 mais	 potentes	 que	 existissem.	 Queria	 esquentar-se	 o	 mais



depressa	possível,	mas	sem	os	eflúvios	alcoólicos	do	vinho	que	poderiam	esmaecer	seu	raciocínio.	Entorpecer
seu	ódio.

Desejava	manter-se	calculista,	atento,	mas	com	o	seu	sangue	quente,	sem	químicas	que	não	fossem	as	suas,
naturais	e	belicosas.

Entre	o	momento	do	encontro	com	Pio	III	e	agora,	após	as	completas,	por	volta	das	oito	horas	da	noite,	Della
Rovere	 estivera	 reunido	 nos	 calabouços	 do	 Vaticano	 com	 o	 médico	 Giovanni	 di	 Vigo,	 seu	 melhor	 amigo	 e
magnífico	conselheiro	para	planejar	contra-ataques	rápidos	e	avassaladores.	Isto	é	obrigar	o	inimigo	a	mover-
se.	Com	risco.

Não	foi	apenas	a	friagem	daqueles	calabouços	mofados	que	tomou	o	cardeal	tão	friorento.	Além	da	vergonha
pelo	sentimento	de	derrota	que	lhe	arrepiava	até	os	ossos,	o	cardeal	estava	tomado	por	uma	grande	excitação
fruto	de	um	plano	infalível	arquitetado	por	Vigo	e	por	ele	próprio.

Monsenhor	Filippo	entrou	nos	aposentos	do	cardeal	junto	com	o	escalda-pés	trazido	pelo	criado.

Enquanto	Della	Rovere	mergulhava	com	cuidado	seus	pés	na	bacia	fumegante,	Filippo	se	perguntava	a	razão
daquela	encenação	toda.	Da	visão	pouco	usual	dos	pés	esbranquiçados	de	um	cardeal	e	de	suas	unhas	tortas
cozinhando	 num	 emaranhado	 de	 ervas	marrons.	 E	 se	 a	 sopa	 que	 deveria	 ser	 servida	 na	 ceia	 para	 que	 fora
convidado	tivesse	o	mesmo	aspecto	daquele	caldo	turvo?	O	que	fazer?	Recusar?	Filippo	sentiu	nojo,	do	cardeal
e	da	futura	refeição.

Está	quente!	Que	delícia	este	escalda-pés!	Meu	querido	monsenhor,	estou	 tão	desesperado.	Sua	Santidade
está	com	uma	péssima	ideia	do	meu	caráter.	Alguém	lhe	disse	que	sou	invejoso,	inepto	e	ambicioso.	Pestilento.
Por	acaso	não	foi	o	monsenhor	que	lhe	soprou	aos	ouvidos?	O	velho	criado	que	se	encontrava	atrás	da	cortina
não	sabia	o	que	fazer.	Se	deveria	apagar	as	velas	ou	não.	O	que	dizer	para	a	estúpida	cozinheira.	Porque	o	seu
problema	era	seriíssimo,	levando-se	em	conta	que	o	jantar	não	tinha	sido	cancelado	e	sim	adiado.	Para	quando?
Mais	 tarde?	Depois	da	conversa?	Uma	complicação	cuja	culpa	era	dele,	o	criado,	que	não	 teve	a	ousadia	de
perguntar	 ao	 cardeal	 mais	 detalhes	 sobre	 o	 maldito	 adiamento.	 Agora,	 encurralado	 no	 recanto	 da	 mesa,
resolveu	 escutar	 com	 atenção	 a	 conversa	 entre	 o	 cardeal	 e	 Filippo.	 Talvez	 lhe	 proporcionasse	 alguma
formidável	pista	sobre	que	destino	dar	a	tão	fabulosa	refeição.

Eminência!	Seria	incapaz	de	uma	atitude	dessas!	Sou	um	monsenhor	da	Igreja	e	jamais	me	permitiria	julgar	o
caráter	de	um	cardeal.	Muito	menos	comentá-lo	com	Sua	Santidade.

Monsenhor!	Me	 arrependo	 vivamente	 de	 ter	 sido	 algo	 crítico	 sobre	 suas	 bombásticas	 teorias	 teológicas	 a
respeito	de	anjos	“flatulentos”	e	Paraísos	Terrestres	“em	cascatas”.

Estas	teorias	não	são	minhas!	Estão	nas	escrituras,	nos	escritos	dos	Santos,	Eminência!

Me	arrependo.	Já	disse,	monsenhor!	Me	arrependo.

Que	água	mais	quente!	Quase	queima!	Felizmente	não	são	 labaredas	como	aquelas	que	queimaram	a	mão
santa	do	Santo	Padre.

Não	sei	a	que	assunto	se	refere,	Eminência.	Sua	Santidade	caiu.	Tropeçou.

Verdade,	monsenhor?	Passemos	para	outro	tema.	Meu	caro	Filippo,	estava	pensando:	e	se	desse	um	presente
inesquecível	ao	Santo	Padre?	Será	que	ele	me	honraria	com	sua	confiança?

Ao	 ouvir	 o	 termo	 inesquecível,	 o	 criado	 teve	 um	 sobressalto	 e	 de	 novo	 orbitou	 em	 torno	da	 palavra.	Uma
prenda	inesquecível	seria	aquela	lembrada	para	sempre,	impossível	de	ser	apagada	de	uma	vida.	Portanto	um
marco,	uma	marca	indelével	como	uma	cicatriz.	Para	o	papa?	O	criado	imaginou	rapidamente	e	não	conseguiu
encontrar	um	presente	inesquecível	para	Sua	Santidade.	Um	homem	que	possuía	o	mundo,	andava	adoentado	e
que	estava	no	fim	da	vida.

Sem	pensar	o	criado	se	aproximou	da	taça	de	vinho	e	sorveu	três	 largos	goles	do	Saint-Poursin.	Isto	sim	é
que	era	vida.	Adorável	vinho,	Óbvio.	Uma	dádiva.	O	cardeal	poderia	presentear	o	papa	com	a	saúde.	Com	um
remédio	miraculoso	e	inesquecível	manipulado	pelo	doutor	Vigo.	Mas	não.	Pelo	tom	de	voz	de	Della	Rovere	o
criado	percebeu	que	a	sombra	da	ameaça	rondava	o	tal	presente.	A	pretensão	do	cardeal	era	outra.	Justamente
o	contrário	da	saúde,	mais	e	mais	doença.	A	morte,	a	real	grandeza.	O	cardeal	iria	matar	o	papa.	Meu	Deus!

Eminência!	Pio	 III	é	um	rio	de	bondade	que	a	 todos	perdoa.	Tenho	certeza	que	Sua	Santidade	 lhe	honrará
com	sua	infalível	confiança!



Excelente,	monsenhor!	Então	me	diga	o	que	estava	escrito	na	mensagem	do	rei	de	Portugal?

Como,	Eminência?

E	por	que	não,	monsenhor?	Conte-me	tudo.	Depois	do	presente	inesquecível,	vou	ser,	como	o	senhor	mesmo
crê,	o	novo	confidente	do	Santo	Padre.	É	melhor	começar	de	uma	vez.	Não	lhe	parece	lógico	contar-me	tudo?

Novamente	o	criado	ouviu	a	palavra	inesquecível	e	mais	vinho	bebeu.	Aflito	por	imaginar-se	o	único	ser	vivo	a
decifrar	a	estrutura	do	terrível	presente	para	o	papa,	o	velho	começou	a	suar	em	profusão.	Sentiu	um	violento
calor.	Sua	respiração	 ficou	ofegante,	quase	o	sufocando,	quando	teve	a	 ideia	de	pegar	uma	faca	de	prata	da
mesa,	abrir	as	cortinas;	anunciar	ao	monsenhor	as	intenções	assassinas	do	cardeal	e	matar	Della	Rovere.	Sim.
Porque	ele	iria	matar	o	cardeal,	antes	que	este	assassinasse	o	mais	santo	dos	homens.

Monsenhor!	Repito	a	pergunta!	Não	lhe	parece	lógico	contar-me	tudo?

Diria	prematuro,	Eminência.

Monsenhor!	É	perigoso	e	arriscado	para	qualquer	ser	humano	depender	de	uma	única	pessoa.	De	um	único
confidente.	Ainda	mais	um	poderoso	como	o	papa.

Cardeal	Della	Rovere,	por	acaso	está	insinuando	que	não	sou	um	bom	confidente	papal?

Não	estou	insinuando	coisa	alguma,	monsenhor!	Afirmo,	isto	sim,	que	o	papa	é	um	ser	imperfeito	por	ter	o
senhor	como	seu	único	conselheiro.	Um	homem	para	poder	discernir	deve	escutar	a	todos	e	a	tudo!	Do	nefasto
ao	 benigno!	 É	 ilógico	 se	 restringir	 à	 voz	 solitária	 de	 um	 monsenhor	 Filippo	 idealista,	 delirante	 e	 ingênuo!
Maluco!	Destituído	de	qualquer	senso	prático	da	vida!	Será	que	não	enxerga	que	com	sua	negativa	acaba	de
comprar	todo	o	meu	ódio?

Ódio.	Febre.	O	criado	começou	a	babar.	Sua	mente	parecia	 ter	sido	 invadida	pela	hidra	do	saber.	Todas	as
próximas	e	futuras	ações	de	Della	Rovere,	seu	senhor,	lhe	pareciam	claras	e	exatas.	Ele	sonhava	que	sabia	tudo
o	 que	 iria	 acontecer.	 Esse	 súbito	 sentimento	 divinatório	 lhe	 pareceu	 normal	 e	 heroico.	 Só	 ele	 salvaria	 Sua
Santidade	do	assassinato	planejado,	para	isso	teria	de	matar.

Enquanto	 esta	 contraditória	megalomania	 invadia	 o	 espírito	 do	 criado,	 sua	 pele	 e	 carnes	 se	 desfiguraram
numa	sintomática	falta	de	oxigênio.	Tomavam-se	lívidas	e	cianóticas,	prenúncio	de	sua	própria	morte.

O	velho	criado	bebeu	o	resto	de	vinho	da	 taça,	pegou	a	 faca	e	caminhou	para	a	cortina	de	veludo.	Morria
envenenado	por	uma	substância	tóxica	de	ação	cerebral	 irreversível,	muito	amarelada	que	fora	dissolvida	no
vinho,	tornando-se	incolor.

Morria	perturbado	da	cabeça	e	escutando	a	conversa	ecoada	e	repetida	como	se	tivesse	um	sino	na	mente.

O	monsenhor	comprou	o	meu	ódio!	Ódio.

Eminência,	seu	ódio	não	me	interessa	para	nada.	Nada.	Minha	cabeça	está	voltada	para	Deus!	Deus.	E	Deus.
Deus	está	muito	além,	distante	mesmo	dessas	suas	crises	de	fúria.	Fúria.	Fúria	e	ciúmes.	Ciúmes.

Monsenhor!	Em	outras	palavras.	Palavras.	O	senhor	sabe	onde	está	Deus.	Deus.	E	que	tamanho	possui.	Que
maravilha!	Maravilha.	O	tamanho	de	Deus!	E	o	Mal?	Onde	estará	o	Mal?	Mal.	Em	cima,	debaixo	ou	ao	lado	do
Paraíso?	Paraíso.	Paraíso.

Eminência,	receio.	Receio.	Que	o	maléfico	esteja	aqui.	Agora.	Entre	nós.	O	maléfico.	O	maléfico.

O	criado	abriu	a	cortina	com	a	faca	levantada	na	direção	do	cardeal,	e	da	sua	boca	jorraram	vinho,	baba	e
palavras	incompreensíveis.

O	cardeal	e	Filippo	se	viraram	atônitos.	O	velho	criado	tropeçou.	Ainda	tentou	segurar-se	na	pesada	cortina
de	veludo,	mas	acabou	caindo	morto	numa	derradeira	e	breve	convulsão.

Della	 Rovere	 chutou	 o	 escalda-pés	 e	 encenou	 pelos	 aposentos	 uma	 crise	 emocional	 bastante	 singular.
Combinação	caótica	de	graves	acusações,	profundos	sentimentos	de	amizade	e	pesar.	Uma	lamúria.

Meu	 velho	 e	 querido	 criado!	 A	 pessoa	 em	 que	mais	 confiava	 no	mundo	 tentou	me	matar!	 Traidor!	 Judas!
Alguém	está	por	trás	dessa	conspiração	sinistra	para	me	exterminar!	E	a	facadas!	Pai	Nosso	que	estais	no	céu!
Santificado!

Um	momento,	Eminência!	Este	pobre	homem	foi	envenenado!	Observe	o	vômito	de	vinho!	Ele	bebeu	da	taça!
O	veneno	deve	ter	lhe	subido	à	cabeça!



Monsenhor!	Da	minha	taça?	Meu	vinho	envenenado?	Um	duplo	atentado.	Explique-se,	por	favor.	Como	sabe
que	meu	velho	 criado	 foi	 envenenado	ao	beber	do	meu	vinho?	E	até	 a	 forma	do	 envenenamento?	Por	 favor,
retire-se	daqui!	Retire-se.	Porque	desejo	rezar	sozinho	pela	alma	deste	pobre	servo	em	quem	tanto	confiava	e
que	morreu	por	mim.	Retire-se.	E	escute!	Esta	tentativa	de	acabar	com	a	minha	vida	não	ficará	impune.	Agora
mesmo	vou	comunicar	à	Santidade	o	ocorrido	e	contar-lhe	que	o	monsenhor	demonstrou	um	raro	conhecimento
sobre	a	atividade	de	determinados	venenos!

Filippo	saiu	sem	esboçar	nenhuma	reação	ou	responder	às	insinuações	do	cardeal.	Seria	inútil,	Della	Rovere
tinha	se	ajoelhado	junto	ao	cadáver	e	rezava	contrito.

Como	temia	o	criado,	a	ceia	apesar	de	jamais	ter	acontecido,	tomou-se	um	fato	inesquecível.	Um	instante	que
se	 tomou	 infinito	por	um	motivo	que	ele	nunca	 teria	 suspeitado	e	que	era	do	 conhecimento	do	 cardeal:	 seu
hábito	de	beber	o	vinho	do	patrão	às	escondidas.

Depois	de	orar	muito	pouco	pela	alma	do	infeliz,	Della	Rovere	pegou	uma	pera,	uma	faca	e	os	colocou	dentro
de	uma	terrina	de	prata	saindo	tranquilo	dos	seus	aposentos.	Como	se	a	morte	do	velho	fosse	algo	banal.

Deixou	as	velas	acesas,	o	corpo	contorcido	junto	à	cortina	e,	em	vez	de	ir	ao	encontro	da	Santidade,	desceu
para	os	calabouços.	Iria	liderar	um	outro	perverso	ritual.	Mais	macabro	e	absurdo.

O	 criado	 não	 mais	 existia	 nesta	 vida,	 por	 ter	 sido	 jogado	 no	 eterno	 teológico	 ou	 arremessado	 no
esquecimento	material.	Dilema	que	persegue	todos	os	seres	vivos	numa	dúvida	inesquecível.



8
A	CUBA	MALÉFICA

A	 luz	 incandescente	 da	 tocha	 desenhava	 sombras	 móveis	 e	 distorcidas	 dos	 dois	 homens	 pelas	 paredes
vitrificadas	 pela	 umidade.	 Eles	 desciam	 com	 certa	 pressa,	 por	 uma	 certa	 passagem	 oeste	 que	 os	 levaria	 às
portas	do	calabouço.

Sombras	 se	 reduziam	 pelas	 paredes	 até	 sumirem	 enquanto	 outras	 surgiam	 imensas	 até	 se	 apagarem.	 O
carrossel	 de	 luzes	 e	 sombras	 variava	 de	 acordo	 com	 as	 curvas,	 arcos,	 rampas	 e	 descidas	 do	 mergulhante
corredor,	 cujo	 fim	 era	 um	 enorme	 salão	 subterrâneo	 onde	 o	 doutor	 Giovanni	 di	 Vigo	 realizava	 seus
experimentos.

Della	Rovere	caminhava	acompanhado	pelo	guarda	que,	com	seu	archote,	 iluminava	o	estreito	corredor	de
pedra.

O	cardeal	não	esboçava	qualquer	reação	nem	se	distraía	com	o	caleidoscópio	das	sombras,	apenas	tentava
equilibrar	com	extremo	cuidado	a	terrina	de	prata	com	a	pera	e	a	faca.	A	Eminência	não	queria	que	a	fruta	se
machucasse.

Ao	 contrário	 do	 que	 se	 poderia	 imaginar,	 o	 enorme	 espaço	 reservado	 por	 Vigo	 para	 efetuar	 seus	 estudos
anatômicos	e	biológicos	não	tinha	nada	de	assustador.	Todos	os	objetos	considerados	ameaçadores	ou	de	visão
repulsiva	 foram	 retirados	 às	 pressas	 durante	 a	 tarde.	 Os	 ossos,	 caveiras,	 instrumentos	 cortantes,	 os
desproporcionais	compêndios	médicos,	baldes	com	restos	anatômicos,	terrinas	com	gorduras,	potes	com	ervas,
lâminas,	 fetos	 embalsamados,	 frascos	 contendo	 fármacos,	 animais	 descarnados	 e	 necropsiados,	 moldes	 em
gesso	 de	 determinadas	 partes	 do	 corpo	 e	 mapas	 das	 entranhas	 humanas	 foram	 levados	 para	 trás	 de	 uma
cortina.	Tudo	foi	limpo,	iluminado	e	aquecido	com	diversas	luminárias	e	pequenos	fogareiros.	Um	vasto	tapete
de	lã	foi	estendido	no	chão,	um	crucifixo	pregado	na	parede	e	um	cheiro	de	mirra	distribuído	pelo	ambiente.

Depois	de	muito	trabalho	o	calabouço	perdeu	todos	os	traços	de	seu	perfil	macabro	e	sinistro,	ganhando	um
ar	indefinido,	sem	identidade.	E	esquisito,	já	que	no	centro	do	salão	foi	colocada	uma	avantajada	cuba	de	vidro
espesso,	tendo	como	suporte	e	arestas	grossas	molduras	de	ferro	batido.

Um	fogareiro	esquentava	a	água	que	enchia	a	cuba	até	a	borda.	Através	do	vidro	das	paredes,	a	massa	de
água	vivia	tépida	e	lançava	suaves	vapores.	Pareceria	uma	máquina	de	sonhos	inventada	para	fascinar	se	não
existisse	por	trás	de	todo	aquele	cenário	uma	intenção	maléfica	que	não	poderia	transparecer,	sob	pena	de	o
pretenso	milagre	não	se	completar.

O	calabouço	fora	preparado	para	ser	o	palco	de	um	falso	milagre.	E	todo	o	esforço	dos	oito	assistentes	do
médico	 fora	 no	 sentido	 de	 rechear	 o	 espaço	 com	 os	 ares	 do	 sublime.	 Que	 induzissem	 ao	 milagroso,	 ao
extraordinário.	A	tarefa	foi	quase	cumprida.

É	certo	que	conseguiram	camuflar	o	sinistro	e	fantasiar	o	maléfico	do	ambiente,	mas	não	alcançaram	a	tão
desejada	 sublime	 atmosfera.	 Foram	 incapazes	 de	 romper	 a	 reinante	 e	 expressiva	 falsidade	 que	 purgava	 das
pedras,	exibindo-se	livre	nos	detalhes	das	coisas.

Naquela	 tarde,	 o	 doutor	 Vigo	 afirmou	 ao	 cardeal	 que	 tachos,	 caldeirões	 e	 cubas	 suficientemente	 grandes
para	acolher	um	homem	eram	de	capital	utilidade	na	medicina	antiga	por	três	razões	bem	específicas.

Na	primeira	delas,	 um	doente	 fraco	 era	 colocado	na	 cuba	 até	 beber	 todo	um	caldo	gorduroso	de	 javali	 lá
preparado	e	recuperar	suas	forças.	Este	tratamento	era	conhecido	como	o	caldeirão	da	abundância.

No	 segundo	 caso,	 o	 caldeirão	 humano	 era	 usado	 como	 motor	 da	 ressurreição.	 De	 acordo	 com	 a	 narrativa
gaélica	do	Mabinogi	de	Branwen,	costumava-se	jogar	os	mortos	em	água	fervente	a	fim	de	que	ressuscitassem
no	 dia	 seguinte.	 Procedimento	 que	 rendia	 pouquíssimos	 êxitos	 e,	 mesmo	 quando	 o	 indivíduo	 ressuscitava,
acordava	todo	queimado	e	morria	em	seguida.	O	que	era	um	pesadelo	para	a	família,	já	que	o	corpo	retornava
ao	tacho	quente	para	nova	ressuscitação	e,	por	fim,	acabava	cozido	até	os	ossos.



Em	 sua	 terceira	 utilização	 a	 cuba	 teria	 uma	 função	 nobilíssima	 e,	 como	 se	 as	 outras	 duas	 não	 fossem,
sacrificial.	 Alguns	 reis	 e	 imperadores	 depostos,	 em	 vez	 de	 decapitados	 como	 proclamava	 o	 costume	 druida,
eram	afogados	em	enormes	tachos	repletos	de	vinho.	Era	o	chamado	Caldeirão	da	Ébria	Majestade.

Completando	seu	raciocínio,	o	doutor	Vigo	fez	uma	associação	perspicaz	entre	as	três	utilizações	médicas	das
antigas	 cubas	 humanas	 com	 a	 imagem	 do	 Divino	 Santo	 Graal.	 A	 taça	 santificada	 por	 Jesus	 e	 perdida	 nos
tempos,	repleta	de	abundante	perdão,	milagrosa	ressurreição	e	grandes	sacrifícios	perpetuados	por	Ele,	Jesus
Cristo,	o	Filho	de	Deus.	Correlação	mental	exata	que	unia	abundância,	ressurreição	e	sacrifício,	tachos	e	taças,
mas	falhava	nas	proporções	entre	o	tamanho	do	Santo	Cálice	e	a	enormidade	das	cubas	humanas.

Um	 detalhe	 insignificante	 frente	 a	 um	 longo	 e	 impecável	 estudo	 que	 levou	 o	 doutor	 Giovanni	 di	 Vigo	 a
recuperar	as	cubas	gigantes	como	a	mais	recente	revolução	da	medicina.	Não	mais	como	fonte	de	sacrifícios,
mas	como	verdadeiros	leitos	anestésicos.

Vigo	 tinha	 descoberto	 que	 a	 água	 quente,	 quer	 dizer	 bem	 quente,	 suavizava	 a	 dor	 das	 cirurgias	 por
entorpecer	os	nervos.	O	enfermo	submerso	na	cuba	sofria	muito	menos	e,	por	conseguinte,	pouco	se	movia,
facilitando	os	procedimentos	cirúrgicos	de	forma	radical,	tanto	nos	cortes	das	peles	como	no	pinçamento	das
veias	e	sutura	das	carnes.

Um	avanço	médico	irrefutável	cujo	único	inconveniente	era	a	própria	água.	Ela	se	turvava	com	o	sangue	do
enfermo	com	tamanha	rapidez	que	obliterava	por	completo	a	visão	do	cirurgião,	obrigando-o	a	trabalhar	quase
sempre	 às	 cegas,	 isto	 é,	 ao	 rato.	 Outro	 detalhe	 também	 ínfimo	 frente	 à	 grandeza	 humanitária	 da	 guerra
científica	entre	Vigo	e	a	dor.

Francesco	dormia,	sonhava	seu	nono	sonho	quando	foi	raptado	por	frei	Camilo.	O	menino	estava	assustado	ao
chegar	ao	calabouço.	E	mais	estranheza	sentiu.	O	frade	de	mãos	frias	retirou	a	capa	de	lã	da	criança,	deixando-
a	vestida	com	o	camisolão	de	dormir	branco	e	fino.

De	 repente,	 rodas	 as	 suas	 aflições	 fugiram.	 O	 cardeal	 Della	 Rovere	 entrou,	 esbanjando	 bondade	 em	 belas
palavras,	e	Camilo	os	deixou	a	sós	desaparecendo	pela	cortina.

Logo	após,	um	menino	fascinado	e	um	cardeal	risonho	rondavam	a	cuba.	Ambos	igualmente	maravilhados.	A
criança	com	a	enormidade	de	tudo,	o	ineditismo	da	cuba	repleta	de	água	e	a	surpresa	das	conversas.	O	homem
se	deleitando	com	sua	própria	atuação,	 com	a	perversão	dos	artifícios	escolhidos	para	 seduzir	o	menino.	Os
dois	repletos	de	expectativas,	mas	também	nesse	aspecto	por	razões	completamente	opostas.

Eminência,	o	milagre	se	realiza	dentro	da	água?

Claro,	Francesco!	Esta	água	é	benta!	Pense!	Não	é	o	seu	desejo	que	sua	voz	fique	linda	e	aguda	para	sempre,
como	a	de	um	rouxinol	cristalizado?

Sim,	Eminência.	Mas	alguém	disse	que	com	o	tempo	minha	voz	vai	se	acabar.

Mentira,	menino!	Com	um	simples	milagre	paramos	o	tempo.

O	corpo	do	menino	refletia	no	vidro	da	cuba,	ganhando	contornos	nunca	vistos.	Quando	o	rosto	de	Francesco
se	aproximava,	o	nariz	ficava	de	gigante	no	mesmo	instante	em	que	suas	orelhas	viravam	graciosas	orelhinhas
de	esquilo.	Só	poderia	ser	a	fabulosa	mágica	da	água	benta.

Espetacular	foi	o	corte	que	o	cardeal	fez	na	pera,	dividindo-a	em	duas	metades	iguais.	Um	prodígio	realizado
dentro	de	uma	terrina	de	prata.

Olhe,	 Francesco!	 Corto	 a	 pera	 bem	 no	 meio.	 Agora	 com	 a	 faca,	 retiro	 as	 sementes.	 Depois	 junto	 os	 dois
pedaços	da	pera.	Então?	O	que	temos?

Não	entendo,	Eminência.

Uma	pera	sem	sementes,	Francesco!	Sem	futuro!	Entende?	Paramos	o	tempo.	Milagre!

O	cardeal	conjugava	com	destreza	o	malabarismo	das	palavras	com	o	equilíbrio	das	ações.	Representava	para
o	menino	uma	peça	ilusória	e	ambígua.	Um	círculo	de	emoções.	O	circo.

Acho	que	entendi,	Eminência!	Vai	tirar	as	sementes	que	fazem	minha	voz	mudar!

Que	sagacidade,	Francesco!	Perfeito!	Agora!	Entre	na	cuba!

O	menino	igual	a	um	saltimbanco	subiu	pela	escadinha	de	madeira	encostada	na	cuba.	Entrou	na	água	tépida
e	cintilante	como	se	montasse	num	carrossel	mágico.	 Já	se	sentindo	cantando	e	 transportado	para	o	colo	do



papa,	 para	 o	 regaço	 da	 abadessa.	 E	 mergulhou	 no	 tacho,	 deixando	 a	 cabeça	 para	 fora.	 Pensante.	 Alerta.
Concluindo	que	o	seu	tio	Filippo	o	tinha	enganado,	pois	havia	uma	solução	para	o	engrossar	sem	dó	de	sua	voz:
o	milagre	proposto	por	Della	Rovere.

O	cardeal	imaginava	convicto	que	alcançava	seus	louros	por	manobrar	com	grande	inteligência	e	fantasia	a
ingenuidade	do	menino.	Verdade,	estava.	Mas	acima	de	tudo	era	o	próprio	Francesco	quem	se	deixava	 levar,
deliciando-se	com	um	absorvente	sentimento	de	vingança	em	relação	ao	tio	e	desmesurada	vaidade	pelo	seu
dom	vocal.	Tudo	muito	a	propósito,	 já	que	quem	pensa	que	criança	é	 feita	de	pura	 inocência	provavelmente
nunca	foi	criança.

Eminência,	quanto	tempo	demora	para	a	água	benta	fazer	o	milagre?

Não	é	bem	assim,	filho.	Água	benta	não	é	solvente.	Ou	ácido.	Lembre-se!	Todo	milagre	é	dolorido!	A	dor	é
inevitável,	mas	a	água	quente	alivia	um	pouco.	Assim	pensam	os	doutores	do	milagre.

Doutores?	Que	doutores,	Eminência?

O	cardeal	sortiu,	bateu	três	vezes	com	a	faca	na	terrina	de	prata	e	a	grossa	cortina	se	abriu	dando	passagem
ao	doutor	Vigo	e	dois	assistentes.	Todos	cirurgiões.

O	 grupo	 trajava	 apropriados	 aventais	 de	 couro	 encerado	 contra	 os	 impertinentes	 respingos	 de	 sangue.
Usavam	máscaras	de	couro	cru	com	amendoados	orifícios	para	os	olhos,	que	 lhes	cobriam	da	testa	ao	nariz,
possuindo	 na	 altura	 das	 narinas	 um	 depósito	 com	 pétalas	 de	 rosas.	 Proteção	 indispensável	 contra	 odores
malcheirosos,	as	pestilências	do	paciente	e	os	vermes	voadores	que	surgem	nos	momentos	mais	impróprios.

Tudo	muito	higiênico	na	defesa	dos	médicos,	mas	pouco	eficaz	na	proteção	do	enfermo.	Já	que,	à	exceção	da
rápida	 amputação,	 poucos	 seres	 humanos	 escapavam	 do	 diabólico	 pus	 que	 teimava	 em	 invadir	 as	 feridas
cirúrgicas.	Mistério	que	Vigo	também	investigava.

Com	a	chegada	dos	cirurgiões,	Francesco	se	assustou	e	começou	a	mover-se	na	cuba.	O	menino	despertava
para	o	maléfico.	A	água	descia	transbordando	pelo	vidro	e	os	mascarados	subiam	pela	escada	de	madeira	se
posicionando	na	borda	da	cuba.

Não	tenha	medo!	Não	se	preocupe,	Francesco!	Você	será	o	ser	mais	sereno	do	mundo.	Só	serenidade.	Sabe
por	quê?	Não	será	nem	macho,	nem	fêmea:	só	voz!	Voz,	Francesco!

Eminência!	Eminência!	Dizem	que	monsenhor	Filippo	é	um	grande	religioso!	Dizem	que	conhece	e	estuda	os
milagres	 melhor	 que	 todo	 o	 clero!	 Eminência,	 queria	 que	 o	 monsenhor	 Filippo	 viesse	 aqui!	 Estivesse	 aqui
agora!	Chame	o	monsenhor	Filippo.	Por	favor!	O	monsenhor!

Ele	virá,	filho.	Ele	virá.	Nada	de	desespero,	Francesco.	Vou	mandar	chamá-lo.	Ou	melhor,	vou	levar	você	até
ele!

Quando,	Eminência?

Depois.	Antes	vou	chamar	meus	dois	dominicanos	também	especialistas	em	milagres	para	orarem	para	que
tudo	dê	certo.	Frei	Carlo!	Frei	Camilo!

No	mesmo	instante	Carlo,	o	gordo,	e	frei	Camilo,	que	já	esperavam	em	silêncio	o	chamado	de	Della	Rovere,
entraram	taciturnos	no	salão.

Com	a	chegada	dos	frades	na	encenação	o	ritual	se	completou	e	a	farsa	concentrou-se	em	suas	ações	finais.
Num	clímax	hediondo	e	torpe,	muito	distante	dos	ápices	risíveis	das	verdadeiras	farsas	teatrais.

Rezem!

Cumprindo	a	ordem	do	cardeal	em	seguida,	os	frades	se	ajoelharam	em	frente	da	cuba	e	começaram	a	rezar
uma	interminável	ladainha	em	latim.

Ambos	 oravam	 por	 tudo	 concentrando-se	 na	 dispersão,	 já	 que	 eram	 prisioneiros	 das	 imagens	 e	 sons	 da
horripilante	cirurgia.

Camilo	 pedia	 sorte	 ao	 Altíssimo,	 suplicava	 para	 que	 aquele	 procedimento	 cirúrgico	 que	 se	 abatia	 sobre	 o
menino	jamais	o	alcançasse.	O	frade	pedia	perdão	por	pecados	jamais	cometidos	e	sugeria	a	Deus	que	o	fizesse
esquecer	a	visão	de	Francesco	através	do	vidro,	debatendo-se	na	água,	em	pânico	e	submerso.	Das	mãos	dos
cirurgiões	buscando	o	saco	escrotal	no	púbis	infantil.	Da	entrada	do	bisturi	curvo	no	sexo	do	menino.	Do	corte.



Do	abrir-se	das	carnes.	Do	terror	no	rosto	da	criança.	Do	sangue	que	tomou	conta	da	água	azul	desenhando
dentro	da	cuba	uma	mancha	vermelha	em	forma	de	árvore.	Imensa	e	disforme.	Má.

Carlo	 rogava	pelo	 impossível,	 tentava	que	as	palavras	da	 ladainha	 lhe	 trouxessem	uma	surdez	passageira,
mas	 completa.	 Olhos	 fechados,	 rezando	 cada	 vez	 mais	 alto,	 o	 gordo	 frade	 desejou-se	 cachorro	 com	 orelhas
caídas,	grandes	e	peludas	para	obliterar	totalmente	seus	ouvidos	dos	sons	do	ambiente.	Das	súplicas	e	gritos
lacerantes	do	menino.	Das	ordens	e	contraordens	dos	cirurgiões.	Do	 tilintar	dos	 instrumentos	cirúrgicos.	Da
água	e	do	sangue	fervendo	na	cuba,	escorrendo	pelo	vidro	e	pingando	por	toda	parte.

Carlo	e	Camilo	rezavam	com	um	crescente	e	confuso	fervor.	Com	o	empenho	de	fazer	o	tempo	escoar	o	mais
depressa	 possível	 e	 não	 os	 obrigar	 a	 tocar	 os	 testículos	 do	 menino	 na	 terrina	 de	 prata.	 Pequenas	 sementes
mortas,	murchas,	boiando	em	sangues,	presas	em	coágulos.

Mesmo	 implorando	a	Deus	que	os	deixasse	desprovidos	do	sentido	da	visão	e	da	audição,	os	 frades	 foram
testemunhas	oculares	e	sonoras	de	um	fim	de	cirurgia	desastroso.

Um	acidente!	Um	problema!	Que	incompetência!	O	bisturi	resvalou!	O	menino	se	mexeu!	Meu	Deus!	Quanto
sangue!	Maldito	bisturi!	Cuidado!	Decepou	o	pênis!	Decepou	o	pênis	do	menino!	Deus!	Mas	era	só	para	tirar	os
colhões!	 Infelizmente	 o	 pênis	 foi	 junto!	 A	 hemorragia	 é	 brutal!	 Tirem	 o	 menino	 da	 água!	 Ele	 desfaleceu!	 A
hemorragia	é	maciça!	Precisamos	costurar	o	corte	imediatamente!	Não	vai	adiantar!	Tirem	o	menino	da	água	e
tragam	o	ferro	em	brasa!	Só	o	fogo	pode	estancar	a	hemorragia!	Que	trabalheira!	E	agora?	Por	onde	o	menino
vai	urinar?	Sem	pênis!	Se	ele	viver.	Se	Francesco	viver.	O	 ferro	em	brasa.	Escutem!	Eu	queria	um	presente
inesquecível	para	o	papa!	Um	castrado!	E	não	o	cadáver	de	uma	criança	sem	sexo!

A	 ladainha	terminou.	Aparentemente	Camilo	e	Carlos	rezaram,	pediram,	suplicaram,	 imploraram	e	oraram,
mas	 como	 o	 Altíssimo	 não	 parecia	 estar	 presente	 naquele	 calabouço,	 os	 frades	 esqueceram	 a	 essência	 das
orações:	louvar	a	Deus.



9
DE	QUE	SÃO	FEITOS	OS	MILAGRES

Francesco	não	morreu.	O	doutor	Giovanni	di	Vigo	utilizou	um	ferro	em	brasa	para	estancar	a	hemorragia	no
púbis	infantil.	Procedimento	bastante	usual	que	ao	contrário	do	ato	cirúrgico	foi	feito	com	perícia	e	precisão.

A	 anatomia	 natural	 do	 sexo	 do	menino	 foi	 totalmente	mutilada	 e	 a	 tão	 famosa	 Cuba	 Humana	 Anestésica
questionada	pelos	assistentes	quanto	a	sua	utilidade.	O	invento	necessitava	de	algum	tipo	de	aprimoramento	ou
ajuste	a	ser	desenvolvido,	senão	seria	esquecido	para	sempre.

Para	Vigo,	seus	assistentes	se	precipitaram	ao	questionar	a	validade	das	cubas	humanas.	O	menino	tinha	sido
o	primeiro,	o	único	ser	a	experimentá-la.	Como	os	avanços	das	ciências	não	vivem	de	uma	avaliação	 isolada,
era	de	se	supor	uma	fila	de	vítimas	emasculadas	antes	do	aprimoramento	integral	da	nova	técnica.	Aliás,	tudo
muito	de	acordo	com	a	tradição	científica	dos	sábios:	errar	muito	em	segredo,	acertar	pouco	com	alarde.

Debelada	a	hemorragia	no	púbis	de	Francesco,	foi	feito	um	curativo	com	ervas	maceradas	com	tufos	de	teias
de	aranhas,	material	altamente	hemostático	e	cicatrizante.

Com	a	destruição	total	do	pênis	era	necessário	proteger	de	alguma	forma	aquela	ferida	em	fenda,	recheada
de	bolhas	sanguíneas.	Espécie	de	rosácea	encimada	pelo	que	sobrou	da	uretra,	uma	diminuta	proeminência	por
onde	o	menino	iria	urinar.

Após	 a	 cirurgia	 Francesco	manteve-se	 todo	 o	 tempo	 desfalecido	 numa	palidez	 de	 defunto.	Mesmo	quando
envolveram	 seu	 corpo	 numa	 espécie	 de	 mortalha	 de	 linho	 branco,	 colocaram-no	 numa	 pequena	 liteira	 e	 o
levaram	para	os	aposentos	de	Filippo.

Carlo	 e	Camilo	 carregaram	 a	 liteira	 com	 o	menino	 desacordado	 pelo	mergulhante	 corredor	 do	 calabouço,
agora	 ascendente	 para	 eles.	 Com	 a	 cumplicidade	 do	 guarda	 do	 pavilhão	 dos	 aposentos	 dos	 monsenhores,
Francesco	foi	deixado	só	na	cama	de	Filippo,	que	naquele	instante	estava	na	biblioteca	sofrendo	uma	vertigem
mística.

Com	esta	ação	o	cardeal	pretendia	que	Filippo	encontrasse	de	surpresa	o	corpo	do	sobrinho	emasculado.	Ou
seriam	irmãos?	Pouca	diferença	fazia.	O	importante	é	que	eram	parentes	próximos,	consanguíneos.

Era	 vital	 para	 Della	 Rovere	 desarticular	 Filippo,	 fazê-lo	 entender	 que	 ninguém	 no	 Vaticano	 pode	 negar
reverência	 aos	 caprichos	 do	 cardeal.	 Nem	 muito	 menos	 omitir	 preciosas	 informações	 que	 poderiam
desequilibrar	ou	mesmo	desvirtuar	o	caminho	traçado	por	ele	para	ser	papa.

Porque	o	cardeal	iria	sentar-se	no	trono	de	Pedro	sim,	tanto	para	o	bem	da	Igreja	como	para	a	felicidade	de
Deus.	Por	tudo	isso	o	cardeal	estava	obrigando	Filippo	a	odiá-lo	profundamente,	a	irar-se	contra	a	hierarquia	do
clero,	a	revoltar-se	contra	si	mesmo,	descobrindo-se	vingativo	e	afogado	em	raivas.	Martirizado.

E	 quando	 um	 homem	martirizado	 ataca,	 comete	 erros,	 atua	 sob	 a	 tutela	 de	 impulsos	 sentimentais.	Nesse
caso,	 Della	 Rovere	 esperava	 que	 o	 monsenhor	 soltasse	 sua	 língua,	 revelasse	 todos	 os	 segredos	 possíveis	 e
rompesse	a	muralha	de	silêncio	que	tinha	sido	construída	em	torno	de	Pio	III.

Uma	estratégia	brilhante	e	perfeita	costurada	por	Vigo	com	Della	Rovere	e	impossível	de	ser	contestada,	pelo
menos	até	aquele	ponto	tinha	se	mostrado	infalível.

Como	 o	 cardeal	 sabia	 que	 seu	 criado	 bebericava	 de	 seus	 vinhos	 e	 licores,	 num	 crescente	 descaramento
próprio	dos	antigos	serviçais,	a	taça	com	o	Saint-Poursin	fora	envenenada	com	exatidão	por	um	dos	assistentes
do	médico.	Ao	cardeal	coube	apenas	o	incômodo	de	se	sujeitar	à	cortesia	de	convidar	Filippo	para	cear.	Depois
o	trabalho	em	conter	sua	impaciência	com	o	adiamento	artificial	da	ceia.	Uma	espera	que	proporcionasse	ao
criado	o	tempo	suficiente	para	beber	do	vinho	envenenado.

A	surpresa	ficou	por	conta	do	deslumbrante	desempenho	do	velho	na	hora	de	sua	agonia.	Ninguém	esperava
que	morresse	desfilando	com	uma	faca	de	prata,	isto	tinha	sido	obra	do	acaso,	ou	do	veneno.



A	partir	daí	Filippo	estaria	formalmente	acusado	de	assassinato	e,	por	conseguinte,	acuado.

O	 segundo	movimento	 foi	 desencadear	 o	 processo	 de	 fragilização	 do	monsenhor	 através	 da	 castração	 do
sobrinho,	 que,	 por	 problemas	 técnicos,	 se	 tornou	 emasculação.	 Outra	 surpresa	 nem	 agradável	 nem
desagradável,	apenas	inexpressiva	frente	ao	objetivo	da	maravilhosa	estratégia:	minar	e	destruir	o	papado	de
Pio	III.

Todavia,	ambos	se	esqueceram	de	um	primordial	elemento	que	iria	destruir	o	planejado:	o	fator	feminino.	A
abadessa.	A	mulher	como	polo	de	atração	guiando	o	desejo	do	homem	no	sentido	da	transcendência,	Único	ser
capaz	de	tumultuar	os	planos	dos	homens,	já	que	só	elas	têm	o	poder	de	gerar	e	conceber	os	próprios	homens	e
seus	planos.

*	*	*

Enquanto	 os	 frades	 levaram	 o	menino,	 Vigo	 e	 três	 assistentes	 foram	 recolher	 e	 preparar	 o	 corpo	 do	 velho
criado	 envenenado.	 Como	 prova	material	 e	 definitiva	 de	 que	 o	 cardeal	 fora	 vítima	 de	 um	 sinistro	 atentado,
retiraram	e	guardaram	o	estômago	e	a	língua	do	cadáver.	E	como	prova	de	bondade,	autorizaram	e	liberaram	o
resto	do	defunto	para	ser	enterrado	em	solo	sagrado.	Num	cemitério	bem	distante	do	Vaticano.

Naquele	 momento,	 Della	 Rovere	 entrava	 na	 antessala	 dos	 aposentos	 do	 papa.	 Tinha	 manchas	 de	 sangue
distribuídas	 pelas	 rendas	 brancas	 de	 sua	 batina	 púrpura,	 o	 rosto	 crispado	 e	 exigia	 aos	 berros	 que	 fosse
recebido	por	Pio	III.

Como	a	pirâmide	das	hierarquias	não	permite	que	religiosas	meçam	forças	com	cardeais,	principalmente	se
estes	estiverem	em	estado	de	fúria,	a	abadessa	guardou	silêncio	e	em	cândida	reverência	deu	passagem	a	Della
Rovere.	Ao	abrir	a	porta	do	quarto	do	papa	notou	que	a	batina	do	cardeal	estava	úmida,	bastante	molhada	no
seu	terço	inferior.	Entendendo	a	abadessa	que	as	manchas	de	sangue	tinham	sido	deixadas	para	impressionar,
enquanto	as	de	água	para	intrigar.

O	 pontífice	 dormitava	 quando	Della	 Rovere	 ajoelhou-se	 na	 borda	 de	 sua	 cama,	 puxou-lhe	 a	mão	 e	 tentou
beijar	o	anel.	Pio	III	instintivamente	recolheu	a	mão	e	Della	Rovere,	sem	pedir	licença,	passou	a	despejar	um
discurso	caótico.	Exagerado	como	uma	hemorragia.

Por	momentos	o	papa	se	perdeu,	não	sabia	se	sonhava	ou	em	verdade	vivia	aquela	cena.	Fato	normalíssimo,
já	que	alguns	velhos	ao	recordarem	suas	vidas	descrevem	o	ato	de	viver	como	um	sonho	banal,	algo	tão	vago
como	uma	planta	mirrada.

Entretanto	 outros	 anciãos	 afirmam	 que	 este	 comprido	 sonho	 não	 é	 tão	 vulgar	 assim,	 visto	 que	 o	 fato	 de
sonhar	contém	uma	espécie	de	intricada	dramaturgia.	Tese	imaginativa	que	faria	de	todas	as	pessoas	literatos
noturnos	e	dos	sonhos	a	mais	antiga	das	artes.	Até	mesmo	anterior	à	existência	do	homem,	já	que	os	animais
também	sonham,	principalmente	os	leões	e	os	cães.

Apesar	 de	 Della	 Rovere	 estar	 descrevendo	 um	 pesadelo,	 suas	 palavras	 eram	 reais	 e	 os	 fatos	 descritos
continham	provas	irrefutáveis.	O	cardeal	acusava	Filippo	de	tentar	matá-lo	em	conspiração	com	um	criado.	Que
este,	ao	morrer,	vomitou	sobre	o	cardeal	sangue,	vinho	e	ampla	confissão,	daí	as	manchas	de	sangue	em	sua
batina.	 Que	 a	 ignomínia	 perpetrada	 lhe	 dava	 todo	 o	 direito	 de	 convocar	 o	 Santo	 Ofício	 e	 mandar	 prender
Filippo.

O	 cardeal	 se	 dizia	 abaladíssimo	 com	 todos	 os	 acontecimentos	 do	 dia	 anterior,	 inclusive	 sua	 malfadada
audiência	 com	 a	 Santidade	 na	 Capela	 Sistina.	 Encontro	 desastrado	 que	 o	 levava	 agora	 a	 pedir	 perdão	 ao
pontífice	 em	 nome	 de	 Deus.	 Como	 também	 pedia	 a	 Pio	 III	 que	 aceitasse	 seu	 inesquecível	 presente	 de
desculpas,	 a	 solução	perpétua	para	 as	 aflitivas	 dores	de	 cabeça	papais:	 o	 congelamento	da	dadivosa	 voz	do
menino	Francesco.

Um	 fato	 ilustre	 acaba	 de	 nascer.	Nobili	 genere	natus!	Meu	 cirurgião	 descobriu	 a	 fonte	 da	 voz	 perfeita.	 Il
castrato.	 Retiram-se	 os	 testículos	 e	 pronto:	 soma-se	 ao	 canto	 mais	 puro	 a	 castidade.	 Não	 é	 um	 primor	 de
experimento?	Espero	receber	vossos	santíssimos	cumprimentos	por	esse	grande	avanço,	tanto	na	arte	musical
como	na	ciência	médica.

Cardeal,	o	doutor	Di	Vigo	retirou	os	testículos	de	Francesco?

Sim,	Santidade.	Os	testículos	 infantis	estavam	corroendo	a	voz	do	menino.	Um	incômodo	que	foi	corrigido.
Santidade,	se	me	permite	dizer,	Deus	e	a	medicina	moderna	têm	necessidades	e	soluções	muito	diferentes	das



nossas.	Senão,	vejamos:	sinto	os	insetos	como	um	incômodo,	o	que	pode	ser	um	erro	meu.	A	partir	do	momento
em	que	existem	tantas	pulgas,	Deus	deve	gostar	delas.	Sinceramente,	Santidade,	não	preciso	das	milhares	de
pulgas	 que	 saltam	 sobre	Roma,	mas	 parece	 que	Deus	 sim.	Ou	 não?	Ou	 será	 que	 as	 pulgas	 só	 existem	para
serem	mortas	pelos	homens?	Se	assim	for,	Deus	fez	as	pulgas	para	serem	massacradas.	Do	mesmo	modo	que
criou	os	testículos	de	Francesco	para	destroçarem	a	sua	voz.	Um	absurdo	que	não	pode	ser!	Portanto	a	ciência
médica	apenas	corrigiu	um	desvio	da	natureza	e	foi	ao	encontro	de	um	desejo	de	Deus:	manter	uma	voz	pura	e
ampla	capaz	de	louvá-lo.

Bastante	rebuscado	e	complexo	seu	raciocínio,	Eminência.	Todavia	aceitável	e	possível.	Lógico.

Sua	Santidade,	sempre	tão	bondoso.	Tão	iluminado.

Mas	o	cardeal	disse	antes	uma	expressão.

Nobili	genere	natus.	Como	posso	também	dizer	outra,	Santidade.	Post	gloriam	invidia	sequitur.	A	inveja	vai
atrás	da	glória.	Conceito	em	que	não	acredito	em	absoluto,	pois	essa	afirmação	provém	de	um	ditado	romano	e
pagão.	 Em	 verdade,	 Santidade,	 quem	 deve	 perseguir	 a	 glória	 é	 Deus!	 A	 Igreja!	 O	 papado!	 A	 Santidade	 em
pessoa!

Obrigado,	 cardeal.	 Belas	 palavras.	 Muito	 lhe	 agradeceria	 se	 a	 Eminência	 não	 tomasse	 nenhuma	 atitude
imediata	quanto	à	grave	acusação	que	fez	contra	o	monsenhor	Filippo.

Claro	 que	 não,	 Santidade.	 Fique	 descansado.	 É	 noite	 alta	 e	 agora	 pretendo	 dormir	 e	 rezar.	 Somente	 pela
manhã	é	que	vou	comunicar	o	ocorrido	ao	Santo	Ofício.	Boa	noite,	Santidade.

O	cardeal	saiu	como	entrou,	num	rompante.	Porém,	diferente	em	seu	espírito,	deslumbrado	com	as	nuances
de	nua	histérica	 atuação.	E	na	 fisionomia,	 através	de	uma	abertura	no	 canto	da	boca	que	evaporava	 ironia.
Aquele	quase	sorriso	repleto	de	satisfações	e	vinganças,	máscara	sutil	desenhada	com	prazer	por	algum	sátiro
entediado.

A	abadessa	foi	cautelosa	ao	perguntar	a	Pio	III	se	desejava	mais	alguma	coisa.	Ele	disse	que	sim,	era	urgente
uma	 reunião	 com	 Filippo.	Mas	 foi	 ela	 quem	 teve	 uma	 reunião	 reservada	 com	 o	 papa.	 Longa	 conversa	 que
lançaria	o	monsenhor	e	seu	sobrinho	num	novo	e	estapafúrdio	exercício	existencial.

*	*	*

Um	crime!	Foi	um	ato	desumano!	Que	ser	mais	monstruoso!	Senhor,	meu	Deus,	me	 faça	compreender	como
admite	 no	 seio	 da	 Sua	 Igreja	 um	 príncipe	 tão	 degenerado?	 O	 cardeal	 iludiu	 o	 menino!	 Destruiu	 a	 sua
masculinidade!	Seu	sexo!	A	força	vital	de	um	prazer	que	nem	tinha	começado.	Para	quê?	Por	que,	meu	Senhor?
Por	 sede	 de	 poder!	 Capricho!	 Vingança!	 Curiosidade	 por	 conhecer	 o	 conteúdo	 de	 uma	 carta!	 Tudo	 tão
mesquinho!	Como	é	possível,	Senhor?	Nada	justifica	um	ato	tão	absurdo!

Filippo	chorava	e	interrogava	Deus	aos	berros,	enquanto	o	menino	esquálido	deitado	na	cama	e	envolto	por
dois	cobertores	despertava	devagar.	De	vez	em	quando	Francesco	cochichava	a	palavra	milagre,	numa	voz	tão
diminuta	que	parecia	o	ranger	de	cascalhos	no	fundo	de	um	abismo.

Deus,	 em	 resposta	 a	 Filippo,	 guardava	 absoluto	 silêncio.	 É	 assim	 que	 sempre	 acontece,	 Deus	 cochicha	 o
nada,	 autoriza	 que	 o	 livre-arbítrio	 se	 manifeste	 e	 que	 a	 própria	 humanidade	 responda	 às	 perguntas	 a	 Ele
endereçadas.

Um	cheiro	acridoce	de	morte	evaporava	pelo	quarto	do	monsenhor.	Ele	nascia	pontiagudo	e	ativo	do	sangue
coagulado	 do	 menino	 em	 contato	 com	 as	 ervas,	 as	 teias	 de	 aranha	 e	 o	 linho	 do	 curativo.	 Tornava-se	 uma
potente	 coluna	 de	 ar,	 fálica	 e	monumental,	 fincada	 na	 superfície	 dos	 dois	 cobertores	 incapazes	 de	 abafar	 o
estranho	 perfume.	 Um	 odor	 que	 lembrava	 que	 o	 irreversível	 tinha	 ocorrido.	 Alertava	 que	 providências
imediatas	 deveriam	 ser	 tomadas,	 antes	 que	 a	 nova	 sequência	 de	 fatos	 traçados	 por	 Della	 Rovere	 surgisse
irreversível	pela	manhã.	Pelo	menos	assim	pensava	a	abadessa	ali	presente.

Após	conversar,	de	convencer	Pio	III	a	tomar	uma	atitude,	a	abadessa	deixou	os	aposentos	papais	e	refugiou-
se	no	quarto	secreto,	contíguo	à	antessala.	Lá,	sozinha,	despiu-se	do	hábito	branco,	vestindo	em	seu	 lugar	o
grosso	e	encapuzado	hábito	de	lã	marrom	usado	pelos	monges.

Como	toda	mulher	já	nasce	sabendo	que	a	maioria	dos	homens	sofre	do	desgastante	delírio	de	se	considerar
senhor	de	tudo	nessa	vida,	alguns	inclusive	capazes	de	se	imaginar	parindo,	para	a	abadessa,	disfarçar-se	de



monge	era	o	meio	de	que	dispunha	para	protagonizar	decisões	sem	ferir	os	homens.

A	 seu	modo	ela	preservava	a	 laboriosa	doença	dos	machos.	Sem	se	dar	conta,	defendia	a	 longevidade	e	a
superioridade	 das	 mulheres.	 E	 assim	 tratava,	 resolvia	 e	 penetrava	 em	 locais,	 questões	 e	 assuntos	 ditos
estritamente	masculinos.	Que	não	eram	poucos	em	se	tratando	do	Vaticano,	uma	cidadela	de	homens.

Embrulhada	em	monge,	caminhando	com	as	pernas	mais	entreabertas,	tronco	curvado	e	a	cabeça	engavetada
no	 tórax,	 a	 abadessa	 entrou	 no	 pavilhão	 dos	 monsenhores	 sem	 ser	 impedida	 ou	 até	 mesmo	 notada	 pelos
guardas.

Quando	 encontrou	 Filippo	 ajoelhado,	 chorando	 e	 revoltado	 ao	 lado	 do	 menino	 cantor,	 chamando-o	 de
sobrinho,	a	abadessa	compreendeu	que	as	ações	do	cardeal	também	se	conjugavam	em	destruição	no	corpo	da
família.	Uma	das	órbitas	mais	confusas	e	sensíveis	do	viver.

Fragilizado	e	acuado,	encolhido	pela	desgraça,	Filippo	parecia	estar	padecendo	de	um	martírio	aos	infernos.
Como	cada	 ser	 humano	é,	 em	cada	 instante	de	 sua	 vida,	 tudo	o	que	 foi	 e	 tudo	 aquilo	 que	 será,	 a	 abadessa
enxergou	no	monsenhor	um	menino	sonhando	pesadelos	teológicos	e	um	homem	buscando	a	segurança	de	um
regaço	maternal.

Cheia	de	afetos	a	generosa	abadessa	ofereceu	o	seu	corpo	para	Filippo	chorar.	Homem	e	menino	senhores	da
mesma	lágrima.

Ela	sentou	na	borda	da	cama,	permitindo	que	o	monsenhor	largasse	sua	cabeça	sobre	seu	colo	feminino.	Sem
perceber	passou	a	afagar	a	nuca,	o	pescoço	e	o	queixo	de	Filippo.	Sua	mão	deslizava	pela	aspereza	dos	pelos	da
barba	ainda	por	 ser	 feita,	pela	oleosidade	da	pele	dele.	O	 tocar	dos	dedos,	atraído	e	 imantado	pela	química
masculina,	não	reconhecia	barreiras.

Milagre.

Abadessa,	não	escutei.	O	meu	sobrinho	disse	alguma	coisa?

Sim,	monsenhor.	Francesco	murmurou	a	palavra	milagre.

Milagre.	Foi	o	ardil	utilizado	pelo	cardeal.	O	que	entende	Della	Rovere	de	milagres?	Os	milagres	são	feitos	de
amor,	abadessa.	De	amor!	Esta	é	a	matéria-prima	do	milagre:	o	amor.	Amor	a	Deus.	O	amor	ao	próximo.	O	amor
à	natureza.	Só	amor,	abadessa.

Monsenhor.	Todo	mundo	supõe	que	os	bons	são	bobos	e	que	os	seres	malvados	são	 inteligentes.	Pois	acho
que	não.	Penso	que	ocorre	justamente	o	contrário.	As	pessoas	más	são	ingênuas,	monsenhor.	Uma	pessoa	age
mal	 porque	 não	 imagina	 o	 que	 sua	 conduta	 pode	 causar	 ao	 espírito,	 à	 vida	 do	 outro,	 não	 mede	 as
consequências	 de	 seus	 atos.	 É	 um	 egoísta	 sem	 limites.	 Um	 desalmado	 que	 só	 pensa	 em	 si.	 Um	 tolo.	 Um
primitivo	que	se	deixa	levar	pelo	primeiro	impulso.	Difícil	é	se	fazer	o	bem.	É	saber	amar.

Mesmo	ciente	de	que	não	era	mais	jovem,	a	abadessa	mantinha	o	desenho	da	beleza	em	seu	semblante.	Na
postura	do	corpo,	em	suas	mãos	eternamente	moças.	Cor	de	 leite,	cabelos	negros,	olhar	castanho	cálido,	ela
sabia	que	era	bonita,	não	só	pelos	olhares	que	recebia,	mas,	sobretudo,	pela	certeza	que	o	espelho	oferece.	Fiel
noiva	do	Senhor,	era	pura	e	casta.	Não	por	temperamento,	mas	por	princípio,	por	amor	a	Deus.

Quando	sua	mão	alcançou	o	rosto	de	Filippo,	o	afago	reconheceu	as	másculas	feições	do	atraente	monsenhor
e	transformou-se	em	carícia.

Abadessa,	por	que	tem	os	olhos	fechados?	Por	que	me	acaricia?

Perdão,	monsenhor.

Por	que	me	tem	em	seus	braços,	abadessa?

É	só	amor.

Abadessa,	 se	a	paixão	é	como	dizem	uma	arte	que	as	pessoas	não	dominam,	acredito	que	o	amor	seja	um
sentimento	que	se	pode	adestrar	e	dirigir	para	onde	desejarmos.	E	nós	juramos	entregá-lo	a	Deus,	à	Igreja!

Tem	razão,	monsenhor,	É	melhor	esquecermos	o	que	aconteceu.	Mas	aconteceu	alguma	coisa	aqui?	Creio	que
não.	De	qualquer	forma,	que	o	esquecimento	seja	piedoso.

Piedoso?	Mas	de	que	estamos	falando,	abadessa?	De	nós?

De	tudo,	monsenhor.	Um	pouco	de	 tudo.	A	Santidade	recebeu	a	castração	de	Francesco	como	se	 fosse	um
presente	caridoso	do	cardeal.	Como	se	fosse	a	cura	perfeita	e	eterna	para	suas	dores	de	cabeça.	Por	tudo	isso,



esqueça	o	cardeal,	a	castração,	o	Vaticano,	o	papa,	o	amor.	Esqueça.	E	não	sonhe	com	o	futuro.	Não	imagine	o
que	possa	acontecer.	Não	sonhe,	sonhar	é	muito	arriscado.

Filippo	se	afastou	da	abadessa	e	ela,	sempre	sentada,	voltou	suas	atenções	para	Francesco.	Passou	a	afagar	o
menino.

Sem	 olhar	 para	 o	 monsenhor,	 a	 abadessa	 informou	 que	 Pio	 III	 em	 serena	 reflexão	 tinha	 arquitetado	 e
reservado	um	plano	de	fuga	para	que	ele,	Filippo,	escapulisse	ileso	do	Vaticano.

Plano	de	fuga?	Que	plano	de	fuga,	abadessa?	Não	fiz	nada!	Por	que	tenho	de	fugir	do	Vaticano?

Como	 juramos	 entregar	 nosso	 amor	 a	 Deus,	 também	 juramos	 acatar	 as	 ordens	 do	 nosso	 pontífice	 sem
questioná-las,	monsenhor!

Com	esta	afirmação	a	abadessa	se	aproximou	da	beira	do	abismo	de	silêncios	que	se	formou	entre	ambos.

Antes	de	o	monsenhor	 sair	 para	 encontrar-se	 com	Pio	 III,	 eles	 ainda	 conversaram	mais	um	pouco	 sobre	a
fraqueza	e	infelicidade	que	se	abateriam	sobre	Francesco.

O	diálogo	foi	contido	e	triste.	Marcado	pelo	olhar	distante	da	abadessa	e	ouvidos	resignados	do	monsenhor.

Palavras	 abafadas	 por	 espessas	 mantas	 de	 pausas	 e	 colocadas	 em	 frases	 curtas,	 quase	 monossilábicas.
Diálogo	que	repleto	de	emoções	não	fluía,	preso	como	estava	no	chamado	amor	encarcerado.



10
DUAS	FUGAS	OBSCURAS,	DOIS	PEDIDOS	INSÓLITOS

O	cardeal	disse:	Não	aceito	que	a	inveja	persiga	a	glória,	pois	este	conceito	nasce	de	um	dito	pagão.	Por	outro
lado,	acredito	que	quem	persegue	a	glória	é	Deus,	a	Igreja	e	a	Santidade.	Foi	este	o	raciocínio	de	Della	Rovere.

Cuidado,	Santidade.	As	palavras	sempre	ganham	uma	raiz	vil	e	perniciosa	quando	saem	da	boca	do	cardeal.

É	certo,	o	monsenhor	tem	razão.	Mas	a	reflexão	de	Della	Rovere	não	deixa	de	ter	seu	valor	quando	sugere
que	eu	persiga	a	glória	de	Deus.	Poderá	ser	o	ápice	do	meu	papado,	monsenhor!	Descobrir	o	que	é	mentira	ou
verdade	na	carta	do	rei	de	Portugal.

Se	a	Santidade	me	permite	dizer,	o	que	o	cardeal	deseja	é	se	ver	livre	de	mim	e,	por	conseguinte,	se	apoderar
de	seu	bondoso	papado.

Isso	 Della	 Rovere	 conseguiu,	 monsenhor.	 Pelo	menos	 se	 ver	 livre	 do	 senhor.	 Ele	 o	 acusa	 de	 conspiração,
traição	e	assassinato.

Esta	acusação	é	uma	blasfêmia,	Santidade!

Disso	sei,	meu	caro	monsenhor!	Acredito	piamente	em	sua	inocência,	Filippo.	Entretanto	o	cardeal	confessa
possuir	 provas	 ditas	 verdadeiras.	 Acautele-se,	monsenhor!	Quando	Della	 Rovere	 ataca	 com	 tamanha	 fúria	 é
porque	tem	certeza	de	que	sairá	vitorioso.	Além	do	mais	será	muito	penoso	e	desgastante	para	a	minha	pessoa
ter	que	defender	o	meu	admirável	monsenhor	e	confidente	frente	ao	Santo	Ofício.	Será	um	escândalo!	E	como
sabe,	 desejo	 que	meu	 papado	 seja	marcado	 pela	 concórdia	 e	 pelo	 perdão.	Não	 necessito	 lembrá-lo	 que	 não
tomei	qualquer	atitude,	nem	sequer	mandei	investigar	a	origem	daquele	indecente	orifício	encontrado	em	cima
do	meu	dossel.	Descobri	que	alguém	me	espionava	e	controlava:	e	o	que	foi	que	fiz?	Nada.	Mandei	obstruir	o
buraco	 e	 pronto,	 acabei	 com	 a	 indiscrição.	 Não.	 Não,	 monsenhor.	 Detesto	 escândalos!	 E	 um	 processo	 na
Suprema	 Corte	 da	 Santa	 Inquisição	 contra	 meu	 monsenhor,	 meu	 teólogo,	 alcançará	 uma	 magnitude	 nunca
vista!	 Irá	 com	 certeza	 conturbar	 todo	 o	 clero.	 Não!	 É	 algo	 impensável:	 o	 confidente	 do	 papa	 acusado	 de
assassinato!

Santidade!	Se	eu	fugir	estarei	assumindo	a	culpa	pelo	suposto	atentado.

Tolice,	monsenhor!	Justamente	o	contrário.	Seu	afastamento	será	provisório	e	providencial,	me	proporcionará
o	tempo	indispensável	para	aplacar	o	cardeal	e	convencer	o	Santo	Ofício	de	sua	inocência.

A	Santidade	deveria	pensar	mais	sobre	o	caso.

Que	ousadia,	monsenhor!

Perdão,	Santidade.

Já	pensei	 e	 tomei	minha	decisão,	monsenhor!	Chego	até	 a	 imaginar	 a	possibilidade	de	que	 a	 acusação	do
cardeal	tenha	sido	uma	trama	urgida	pelo	Espírito	Santo.	Para	solucionar	de	uma	vez	por	todas	o	enigma	do	rei
de	Portugal	que	está	me	consumindo.

Santidade,	os	questionamentos	de	Sua	Majestade	Dom	João	II,	rei	de	Portugal,	são	extremamente	complexos
e	podem	desestabilizar	a	cristandade.

Estou	ciente,	monsenhor.	Estou	ciente.

A	Santidade	deverá	promover	um	conclave.	Ou	melhor,	congregue	os	teólogos,	os	cardeais	e	proponha	uma
reflexão.

Não,	monsenhor!	 Tomei	 uma	 gloriosa	 decisão!	 A	 luz	 do	Espírito	 Santo	 brilhou	 pelas	 frestas	 das	 frases	 do
cardeal	e	trouxe	a	solução	para	a	minha	inquietude.	Sabe	por	que,	monsenhor?	Sua	fuga	não	será	inútil!	Em
outras	palavras,	não	será	uma	fuga.	Será	uma	missão.	A	pia	abadessa	tem	tudo	preparado.	O	monsenhor	sairá
do	Vaticano	em	sigilo	e	embarcará	numa	viagem	secreta	ao	fim	do	mundo.	Por	direito	divino	e	para	a	glória	do



meu	papado	devo	ser	o	primeiro	a	saber	até	onde	os	navegadores	portugueses	chegaram!	O	monsenhor	será	os
meus	olhos	e	o	meu	discernimento.	Irá	julgar	e	avaliar	o	verdadeiro	significado	dessa	descoberta.	E	me	trará	a
resposta!

Perdão,	meu	 papa.	Mas	 este	 critério	 pertence	 à	 Santidade,	me	 ultrapassando	 totalmente.	 Sou	 um	 simples
monsenhor!

O	anel	papal!	Aqui	está	ele!	Segure!	O	que	está	esperando,	monsenhor?	Leve	o	meu	anel!	De	posse	do	anel
papal	 fica	estabelecido	que	monsenhor	Filippo	é	delegado	de	 todo	o	meu	critério,	 santidade	e	 infalibilidade!
Que	assim	se	cumpra,	amém!

Amém,	Santidade!

Pode	retirar-se,	monsenhor!

Santidade!	 Antes	 de	 ir,	 gostaria	 de	 lhe	 fazer	 um	 pedido.	 Peço	 permissão	 para	 levar	 o	 menino	 Francesco
comigo.

Como,	monsenhor?	O	menino	cantor?	Para	quê?	Por	quê?

Ele	é	meu	sobrinho,	Santidade.

O	monsenhor	nunca	me	informou	sobre	este	parentesco.

A	Santidade	jamais	perguntou.

Lógico.	É	lógico.	Que	assim	seja.	Agora	fica	tudo	por	conta	de	seu	santo	critério.	Amém.

*	*	*

Com	 carinho	 e	 cuidado	 a	 abadessa	 carregou	 Francesco	 nos	 braços	 por	 galerias	 e	 corredores	 de	 inúmeros
pavilhões	até	alcançar	o	estábulo	onde	Filippo	os	esperava.

O	menino	 estava	 aquecido	 e	 desperto,	mas	 não	 articulava	 palavra	 nem	 se	movia.	 Só	 gemia,	 num	 lamento
fraco	e	distante	de	rouxinol	moribundo.	Seu	olhar	febril	cruzava	portas	e	arcadas	que	vislumbrava	infinitas	por
ter	os	olhos	deitados	no	ombro	da	abadessa.

O	 caixão	 bem	 simples	 de	 madeira	 escura	 foi	 deitado	 na	 carroça	 estacionada	 no	 fundo	 do	 estábulo.	 Um
monsenhor	Filippo	sorumbático,	agarrado	à	sua	valise,	observava	o	caixão	que	guardava	o	cadáver	do	criado.
Sem	língua	e	estômago.

O	 mesmo	 velho	 serviçal,	 aquele	 que	 em	 vida	 cedeu	 seu	 estômago	 para	 o	 vinho	 da	 cerimônia	 pérfida
engendrada	pelo	cardeal.	Agora	defunto,	 teria	seu	enterro	usado	como	 fachada	para	a	 fuga	de	Filippo.	Uma
língua	comprida	que	cuspiria	o	monsenhor	para	fora	do	Vaticano.	Vida	e	morte,	língua	e	estômago	coincidindo
no	laço	do	imprevisível.

Só	o	cadáver	do	criado	tinha	permissão	para	deixar	o	Vaticano	naquela	madrugada.	O	cardeal	tinha	tomado
medidas	extremas	para	impedir	uma	possível	fuga	de	Filippo.	Todos	os	portões	foram	bloqueados	e	reforçados
com	 guardas.	 O	 capitão	 Ritter	 recebera	 ordens	 para	 distribuir	 soldados	 armados	 inclusive	 pelas	 muralhas
externas	 da	 cidadela.	 Foi	 instaurado	 um	 aparato	 militar	 capaz	 de	 conter	 um	 exército	 de	 sacrílegos,	 mas
vulnerável	 para	 aprisionar	 a	 imaginação	 da	 abadessa,	 que	 num	 surto	 de	 criatividade	 arquitetou	 a	 fuga
disfarçada	em	enterro.

Quando	a	abadessa	chegou	com	Francesco	ao	estábulo,	reparou	que	o	cocheiro	rezava,	aterrorizado	com	a
possibilidade	 de	 ser	 preso	 num	 ato	 ilegal.	 Mais	 do	 que	 isso,	 de	 ser	 acusado	 de	 heresia	 e	 crime	 por	 dar
cobertura	a	um	fugitivo	da	Santa	Inquisição.	Um	delito	cuja	pena	era	tortura	e	morte.

O	homem,	com	certa	razão,	queixou-se	com	a	abadessa:	esconder	uma	pessoa	magra	em	sua	carroça	tinha
sido	o	combinado,	 jamais	um	monsenhor	alto,	uma	valise	gorda	e	atulhada	de	coisas	e	um	menino	com	olhar
pateta	que	parecia	paralítico	da	cintura	para	baixo.

O	cocheiro,	que	usava	a	revolta	para	esconder	o	medo,	apontava	para	a	pequena	carroça,	afirmando	desta
vez	cheio	de	razão,	que	seria	impossível	esconder	tanta	gente	e	coisas	numa	carroça	toda	aberta	e	tão	tosca.

Os	sinos	tocaram,	anunciando	com	o	estardalhaço	de	sempre	as	matinas,	que	aconteciam	por	volta	das	três	e
trinta	 da	 madrugada.	 Monges	 e	 noviços,	 franciscanos,	 dominicanos	 e	 religiosos	 de	 todas	 as	 ordens	 foram
despertados	para	orar	em	seus	respectivos	pavilhões.



O	Vaticano	acordava	num	alvoroço	de	ladainhas	intermináveis,	novenas,	bocejos,	tosses,	cusparadas,	espirros
e	 outros	 jorros	 naturais,	 que	 eram	 incorporados	 ao	 soar	 persistente	 dos	 sinos.	 Uma	 balbúrdia	 sonora	 que
implorava	a	Deus	piedade,	rogava	que	o	dia	nascesse	como	tinha	nascido	até	então,	sem	horrores,	mesclado
nas	cores	azuladas	e	violáceas	que	decoram	o	sol.	Tudo	normalíssimo	graças	às	matinas,	rezas	fundamentais
por	serem	em	essência	antiapocalípticas.

Deve	ter	sido	o	conjunto	de	tudo:	o	repicar	dos	sinos,	o	despertar	atônito	dos	monges	e	a	visão	do	caixão.	Ou
pode	ter	sido	a	soma	dos	detalhes,	a	turva	e	imprecisa	matemática	do	um	pouco	de	tudo:	um	sino	estridente	e
descompassado	mais	a	descabida	histeria	de	uma	reza	isolada	mais	a	mancha	de	sangue	no	caixão.	Partículas
do	geral	capazes	de	despertar	sonâmbulos.	De	todas	as	formas,	algo	desencadeou	em	Francesco	uma	crise	de
choro	incontrolável	agravado	por	um	debater-se	infrutífero.

Enquanto	a	abadessa	tentava	conter	com	abraços	a	agitação	do	menino,	Filippo	sofria	um	formigar	místico	e
enxergava	o	dedo	de	Deus	no	círculo	da	coincidência.

Olhando	fixamente	para	o	cocheiro,	o	monsenhor	começou	a	discursar	solene	como	se	estivesse	no	anfiteatro
do	Sacro	Colégio.	Declarou	do	 fundo	do	coração	que	o	cadáver	do	velho	criado	não	estava	ali	 impunemente.
Que,	de	uma	forma	velada,	mas	altamente	criativa,	Deus	tinha	desenhado	uma	coincidência	propícia	através	do
corpo	do	criado.	Sinal	fidedigno	de	que	a	fuga	pela	carroça	devia	se	realizar	de	qualquer	maneira,	sob	pena	de
o	 Altíssimo	 frustrar-se,	 proibindo	 que	 o	 dia	 nascesse	 e	 permitindo	 que	 o	 apocalipse	 eclodisse	 naquela
madrugada.

O	discurso	foi	tão	tenebroso,	tão	recheado	de	palavras	sublimes	e	complicadas	que	o	verde	de	seus	olhos	se
tornou	pontudo,	os	sinos	emudeceram	e	o	menino	serenou.

Hipnotizado	pela	força	arrebatadora	do	espírito	do	monsenhor,	o	cocheiro	cedeu	identificando	santidade	no
prelado.	O	homem	ajoelhou-se	suplicando	uma	bênção,	sem	deixar	de	jurar	que	se	sujeitaria	a	tudo	para	salvar
Filippo,	a	valise	e	o	menino.

Apesar	da	verve	milagrosa	de	Filippo	que	 tudo	apaziguou	o	problema	 físico	persistia:	 como	esconder	 tudo
aquilo	dentro	de	tão	pouca	carroça?

A	carroça	capengava	quando	foi	barrada	pelos	guardas	ao	cruzar	o	portão	norte.	Monsenhor	Filippo	estava
enrolado	num	cobertor	imundo	e	se	fazia	passar	por	cocheiro.	Dentro	do	caixão	viajavam	Francesco	e	a	valise.

O	guarda	suíço	reconheceu	a	validade	da	autorização	e	seus	soldados	se	posicionaram	em	torno	da	carroça	a
fim	de	revistá-la.	Ao	se	aproximarem	do	caixão	um	forte	cheiro	fermentado	invadiu	os	narizes	dos	presentes.	O
odor	era	de	carne	podre,	de	cadáver	em	decomposição.	O	alarmante	sinal	de	que	a	morte	que	habitava	aquele
caixão	tinha	sido	resultado	de	contagiosa	e	putrefata	enfermidade.

Como	uma	peste	 imaginária,	a	repulsa	tomou	conta	das	mentes	dos	soldados	que	se	afastaram	da	carroça,
deixando-a	passar	sem	nada	inspecionar.	Esta	atitude	descuidada	e	sonhadora	dos	soldados	gerou	outro	castigo
para	o	responsável	por	toda	a	guarda,	o	capitão	Ritter.	Ele	foi	encarcerado	de	novo	numa	solitária,	desta	vez
por	um	período	de	doze	dias.	Tempo	em	que	sonhou	com	suas	mulheres	e	pensou	seriamente	em	retornar	em
definitivo	para	sua	terra	natal,	a	Suíça.

Sonhos	e	castigos,	reais	e	verdadeiros,	 filhos	de	uma	falsa	premissa:	o	odor	 fora	criado	pelo	cocheiro,	que
esfregou	 estrume	 de	 diferentes	 animais	 pelas	 madeiras	 da	 carroça	 e	 caixão.	 Artifício	 vulgar	 que	 espanta
soldados,	chama	moscas	e	ocasiona	náuseas.

Amanhecia.	Enquanto	a	 carroça	entrava	por	Roma	adentro,	 o	 criado	morto	acabava	de	 ser	enterrado	pelo
cocheiro	no	fundo	do	estábulo.	Num	solo	nada	sagrado,	mas	muito	próximo	do	coração	de	São	Pedro.

Depois	de	prometer	ao	cocheiro	um	trabalho	fixo	nas	dependências	do	papado,	a	abadessa	trocou	de	roupa	e
voltou	para	a	sua	férrea	rotina.	Triste,	foi	ultimar	os	preparativos	da	primeira	refeição	papal:	os	ovos	quentes.

A	despedida	da	abadessa	e	Filippo	foi	quase	silenciosa	e	parca	em	gestos.	A	abadessa	aos	sussurros	instruiu
o	monsenhor	quanto	ao	caminho	a	percorrer	por	Roma	para	encontrar	o	palacete	do	bispo	Fabrizzi.	Lá	estava
hospedado	o	secretíssimo	elo	de	ligação	entre	Pio	III	e	o	rei	de	Portugal:	Excelência,	o	Senhor	Marquês	Antônio
dos	Santos	Ferreira	de	Castro	e	Souza	Marrecos,	Embaixador	Plenipotenciário	da	Alteza	Imperial	Dom	João	II,
Rei	de	Portugal.

Com	 o	 olhar	 espelhado	 numa	 luz	 úmida	 de	 lágrimas,	 a	 abadessa	 beijou	 Francesco	 e	 o	 colocou	 dentro	 do
caixão.	O	menino	tinha	voltado	ao	estado	entorpecido	e	flácido,	com	o	semblante	ausente	e	febril.



Quando	a	carroça	deixou	o	estábulo,	ela	pensou	que	chorava	melancolias.	Em	realidade	estava	vertendo	amor
verdadeiro	em	lágrimas.	A	mais	profunda	das	emoções,	porque	mesmo	encarcerado	o	verdadeiro	amor	sempre
supera	a	intimidade	dos	corpos.

*	*	*

Monsenhor	Filippo	estacionou	a	carroça	numa	das	vielas	perdidas	do	centro	de	Roma.	Afrouxou	os	arreios	do
cavalo,	deixando-o,	praticamente	solto.	Retirou	seu	sobrinho	e	a	valise	da	carroça	e,	antes	de	partir,	se	livrou
do	 emblemático	 caixão	 atirando-o	 no	 rio	 Tibre.	 Tanto	 a	 carroça	 como	 o	 cavalo,	 ele	 sabia,	 também
desapareceriam.	Seriam	furtados.

Era	dia	claro	quando	o	monsenhor	atravessou	a	praça	dos	vendedores	de	livros	e	entrou	no	palacete	do	bispo
Fabrizzi.	Os	livreiros	ambulantes	não	importunaram	aquele	homem	encapuzado	que	suava	em	profusão,	levava
um	menino	no	colo	e	uma	valise	na	mão.	Os	 livreiros,	que	se	proclamavam	mestres	da	arte	de	popularizar	o
erudito,	se	equivocaram	e	enxergaram	naquele	ser	fedorento	e	cansado	a	personificação	do	analfabetismo.

O	senhor	marquês	e	embaixador	plenipotenciário	possuía	uma	cortesia	própria	aos	diplomatas.	Uma	espécie
de	 vivacidade	 marcada	 por	 olhos	 inquietos,	 gestos	 elegantes	 e	 um	 discurso	 adjetivado	 e	 culto.	 Tudo	 isso
abotoado	em	riqueza	até	o	pescoço	numa	túnica	de	veludo	caramelada:	Os	botões	eram	de	pérolas.

Sem	deixar	transparecer,	o	embaixador	ficou	impressionado	ao	reconhecer	o	anel	do	Santo	Padre	na	palma
da	mão	de	Filippo.	Ordenou	a	duas	criadas	portuguesas	de	seu	séquito	que	atendessem	o	frágil	Francesco	com
extremado	cuidado	e	dedicada	atenção.

Por	 não	 indagar	 pelo	 acontecido,	 o	 polido	 marquês	 supôs	 que	 o	 menino	 tivesse	 sido	 vítima	 de	 algum
imprudente	acidente	infantil.	Disciplinadas,	as	serviçais	cumpriram	a	ordem	dada	e	entupiram	Francesco	com
um	caldo	pegajoso,	mas	altamente	nutritivo:	a	secular	sopa	de	cabeça	de	porco	à	portuguesa,	cozida	ao	vinho.

O	monsenhor	 foi	 levado	 para	 um	 aposento	 reservado,	 onde	 rezou	 contrito,	 refrescou-se	 com	 uma	 esponja
umedecida	e	comeu	presunto	cru,	queijo	com	pão,	e	bebeu	leite	de	cabra.	Mudou	de	roupa	e	sem	relutar	vestiu
como	disfarce	o	 traje	de	vassalo	que	estava	estendido	de	propósito	 sobre	a	cama.	Sinal	 sutil	do	embaixador
para	 indicar	 a	 Filippo	 que	 enquanto	 estivesse	 ali	 por	 Roma	 todas	 as	 precauções	 seriam	 válidas.	 Qualquer
descuido	poderia	malograr	a	secreta	viagem	do	monsenhor.

Gordo,	respiração	difícil,	acamado	num	quarto	mergulhado	na	penumbra	e	no	reflexo	da	prata	dos	objetos,
Fabrizzi	morria	entre	arrotos	e	um	falar	incessante.

De	sua	boca	escorria	numa	voz	sumida	o	convencional	em	sua	máxima	expressão.	O	bispo	recitava	ditados
populares:	 quem	 semeia	 ventos	 colhe	 tempestades;	 conhecidas	 sentenças	 latinas:	 fas	 est	 ab	 hoste	 doceri,	 é
licito	aprender	mesmo	do	 inimigo;	máximas	 jurídicas:	quem	não	 tem	 justiça,	 compra-a,	quem	a	 tem,	paga-a;
citações	 famosas:	é	dando	que	se	recebe;	versinhos	rimados:	rosas,	são	cheirosas	as	primeiras	rosas;	e	ditos
célebres:	para	o	povo,	pão	e	circo.	Não	emitia	nenhum	conceito	próprio,	ideia,	opinião	ou	sentimento.	Apenas
pensava	o	pensado	numa	febre	repetitiva	e	sem	fim	de	lugares-comuns.	Agonizava	deslizando	pelo	monótono
pulsar	da	mediocridade.

Como	estava	completamente	obnubilado,	o	bispo	não	se	inteirava	do	que	ocorria	à	sua	volta.	Não	sabia	quem
eram	seus	hóspedes,	muito	menos	que	possuía	um	palacete	e	era	um	príncipe	da	Igreja.	Tornando-se	o	anfitrião
ideal	 para	 o	 embaixador,	 seu	 séquito	 e	 suas	 ações.	 Sigilosas	 e	 obscuras	 manobras	 envoltas	 em	 pomposas
solenidades	diplomáticas.

Encapando	 a	 mentira	 e	 o	 sarcasmo	 com	 fina	 educação,	 o	 embaixador	 expôs	 a	 Filippo	 suas	 sentidas
preocupações	quanto	ao	estado	físico	e	mental	de	Fabrizzi.	Relatou	de	passagem	que	a	saúde	do	amabilíssimo
bispo	tinha	se	deteriorado	após	um	violento	choque:	a	recusa,	do	genial	Michelangelo,	em	esculpir	uma	estátua
para	seu	túmulo.

O	desapontamento	tinha	sido	tão	profundo	que	Fabrizzi	convenceu-se	de	que	jamais	chegaria	aos	céus.	Pelo
menos	do	modo	original	e	nada	medíocre	que	tinha	concebido:	na	corcova	de	um	camelo	de	mármore.

Enquanto	 caminhavam	 pela	 varanda	 do	 palacete,	 Filippo	 e	 o	 embaixador	 conversaram	 sobre	 outras
frivolidades:	 os	 infortúnios	 da	 existência,	 as	 condições	 climáticas	 do	 dia	 e	 louvaram	 as	 belezas	 de	 Roma
enxergadas	daquele	aprazível	jardim	suspenso.



Escutaram	a	algaravia	dos	vendedores	de	livros	e	contornaram	várias	vezes	a	enorme	pedra	de	mármore	que
ocupava	o	centro	da	varanda.	Paciente	e	experimentado,	o	embaixador	também	contornava	o	assunto	principal
daquela	conversa:	de	que	modo	o	monsenhor	e	Francesco	escapariam	de	Roma.

Quando	 Filippo	 tocou	 a	 superfície	 de	mármore	 do	 gigantesco	 bloco,	 não	 descortinou	 camadas,	 não	 sentiu
feiuras,	nem	pressentiu	belezas	mortas	como	Michelangelo.	Apenas	reconheceu	que	a	pedra	lisa	estava	fria.	O
embaixador	aproveitou	o	gesto.

Trata-se	de	um	mármore	muito	valioso,	monsenhor.	É	uma	pedra	autêntica	de	um	antigo	templo	pagão.

Infelizmente,	senhor	marquês,	entendo	muito	pouco	de	mármores	e	arquiteturas.

Os	 livros	 podem	 com	 perfeição	 preencher	 essa	 lacuna,	 monsenhor.	 Este	 mármore	 foi	 vendido.	 Será
transportado	dentro	em	breve	para	Barcelona.	Parece	que	os	catalães	estão	construindo	uma	catedral	ou	uma
igreja	muito	espaçosa	por	lá.

Que	Deus	seja	louvado!

Amém!	 Veja	 bem,	 monsenhor,	 os	 compradores	 foram	 bastante	 rigorosos.	 O	 contrato	 de	 venda	 exige	 a
presença	de	um	arquiteto	ou	capataz	que	se	responsabilize	pela	integridade	da	pedra	até	sua	chegada	ao	porto
de	Barcelona.	Creio	que	o	monsenhor	poderia	fazer	esse	serviço.	Acredito	que	seria	uma	maneira,	como	diria,
pouco	usual	para	um	monsenhor	viajar.	Mas	a	mais	segura	em	se	tratando	de	sua	missão	e	destino.

Mais	uma	vez	Filippo	alisou	o	mármore.	Seria	impensável	supor	que	aquele	bloco	de	aparência	impenetrável
criasse	asas	e	voasse	com	ele	e	Francesco	para	bem	longe	dali.	Foi	exatamente	o	que	ocorreu.	O	bloco	de	pedra
arrastado	por	cordas	e	rodas	tornou-se	montanha	andante,	subiu	pelas	Terras	Itálicas	e	em	Gênova	embarcou
para	Barcelona,	centro	do	condado	catalão.

A	pedra	inanimada	logrou	uma	notoriedade	jamais	adivinhada	por	Michelangelo.	O	mármore	desprezado	pelo
artista	por	já	ter	sido	beleza,	vingou-se.	Sua	enormidade	e	brancura	foram	admiradas	e	aclamadas	pelo	povo
nas	 estradas,	 vilas	 e	 povoados	 por	 onde	 passou.	Movendo-se	 tal	 tumba	 encantada	 em	 busca	 de	 um	 pouso,
andou	por	terras	e	navegou	pelo	mar	Mediterrâneo	até	Barcelona.	Provando	que	até	os	gênios	são	vítimas	de
julgamentos	precipitados.

Filippo	seria	personagem	de	uma	nova	coincidência,	desta	vez	sem	o	saber.

Anos	antes	Barcelona	tinha	sido	o	palco	do	roubo	de	uma	misteriosa	preciosidade:	a	gema	mais	cobiçada	da
coleção	de	tesouros	do	judeu	maiorquino	Abraão	Cresques.	Última	esperança	capaz	de	exorcizar	a	barreira	de
demônios	e	monstros	que	circundava	as	Terras	Inatingíveis.
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Quando	a	perseguição	aos	judeus	eclodiu	furiosa	no	reino	de	Aragão,	Abraão	Cresques	já	estava	morto.	De	uma
maneira	bastante	profética,	o	eminente	sábio	judeu	havia	traçado	que	o	destino	de	seus	descendentes	não	seria
na	ilha	de	Maiorca,	local	onde	tinham	nascido,	muito	menos	em	Barcelona,	corte	de	que	eram	súditos.

No	detalhado	testamento	que	deixou	lavrado	e	em	posse	de	seu	filho	Jehuda,	o	velho	alertava	para	o	fato	de
que	sua	neta	Lea,	de	apenas	sete	anos	de	idade,	estava	comprometida	e	era	obrigada	a	contrair	núpcias	com
um	banqueiro	judeu	de	48	anos,	que	vivia	na	cidade	do	Porto,	ao	norte	do	Reino	de	Portugal.

Mais	estranho	ainda	foi	o	súbito	aparecimento	de	um	emissário	do	banqueiro.	Um	homem	sisudo	e	cheio	de
vigor,	acompanhado	de	duas	primas	costureiras	e	seus	respectivos	maridos	alfaiates,	que	deu	início	à	confecção
do	 enxoval	 da	 infantil	 donzela	 e	 deliberava	 exigências	 para	 a	 viagem	 de	 toda	 a	 família	 para	 a	 suntuosa
cerimônia	de	bodas	em	Portugal.

De	acordo	com	o	emissário,	o	noivo,	senhor	de	altas	finanças,	exigia	pressa	porque	tempo	valia	ouro.	Mais
que	 isso,	 desejava	 urgência	 urgentíssima	 na	 celebração	 do	matrimônio;	 nesse	 caso,	 o	 tempo	 passou	 a	 valer
safiras	mescladas	com	esmeraldas,	Enfim,	um	descalabro,	levando-se	em	conta	que	a	consumação	carnal	dessa
união	só	seria	possível	após	 longos	anos	de	espera	pela	adolescência	da	pequena	Lea.	Ou,	pelo	menos,	pela
chegada	de	sua	primeira	menstruação.

O	emissário	por	parecer	possuir	uma	arca	de	moedas	inesgotáveis	era	petulante,	de	gênio	irascível	e	a	cada
dia	se	apresentava	mais	malcriado.	Somava-se	um	temperamento	enraizado	em	sólida	teimosia.

Para	 espanto	 da	 família,	 o	 emissário	 jamais	 tocou	 no	 assunto	 dote,	 comércio	 fundamental	 para	 a
concretização	de	qualquer	casamento,	ainda	mais	sendo	o	consorte	um	banqueiro	endinheirado	e	afobado.	O
homem	parecia	também	não	entender	do	que	tradicionalmente	se	supunha	ser	o	enxoval	de	uma	donzela.	Uma
coletânea	de	bordados,	rendados,	úteis	e	finos	objetos,	e	conjuntos	de	vários	utensílios	que	proporcionassem
harmonia	e	bem-estar	à	rotina	do	futuro	lar.	Nada	disso	queria	o	homem.	Ele	só	se	interessava	por	tecidos	e
peles.	 Comprava	 panos	 e	 mais	 panos.	 Largos,	 compridos	 e	 grossos	 para	 que	 as	 costureiras	 e	 os	 alfaiates
cerzissem	e	costurassem	longas	túnicas,	capas	e	mantos	para	a	prematura	noiva.

O	despropósito	era	tal	que	o	irmão	de	Abraão,	o	velho	tio	Jacó,	num	exercício	matemático	bastante	superficial
concluiu	que	sua	sobrinha-neta	estaria	abrigada	do	rigoroso	frio	pelos	próximos	setenta	e	nove	invernos.

Como	o	 trabalho	das	costureiras	e	alfaiates	era	 frenético	e	os	mantos	descomunais,	o	amplo	escritório	em
Maiorca	repleto	de	arcadas,	mapas	e	cálculos	do	falecido	cartógrafo	Abraão	Cresques,	era	usado	como	ateliê
de	costura.

Em	Barcelona	foi	confeccionado	o	fabuloso	traje	matrimonial:	uma	espécie	de	cobertor	cheio	de	brocados	e
composto	de	várias	camadas	sobrepostas	de	diferentes	tecidos.	Traje	muito	exagerado	e	de	evidente	mau	gosto
que,	pelas	equações	superficiais	de	tio	Jacó,	dava	para	vestir	e	envolver	dezoito	Leas.

Por	obstinação	do	emissário,	o	 traje	matrimonial	 foi	costurado	a	mão,	ponto	por	ponto,	e	o	 local	escolhido
para	sua	costura	 foi	o	escritório	de	cartografia	que	o	 falecido	Abraão	também	utilizava	nas	dependências	do
palácio	 real.	 Fato	 que	 causou	 bastante	 aborrecimento	 a	 Jehuda,	 que	 após	 calorosas	 discussões	 convenceu
alguns	membros	da	corte	e	responsáveis	pelo	sossego	do	palácio	real	de	Barcelona	a	ceder	o	espaço	em	nome
da	memória	de	seu	pai.

A	 estranheza	 chegou	 ao	 seu	 cume	 tornando-se	 enigma	 quando	 a	 caravana	 nupcial	 rumou	 para	 o	 sul	 de
Portugal	em	vez	de	para	o	norte,	para	a	cidade	do	Porto,	como	era	o	previsto.

Jehuda,	também	cartógrafo	e	sereníssimo	pai	da	noiva,	perdeu	de	vez	sua	interminável	paciência	e	teve	um
grave	atrito	com	o	cínico	emissário.	Mantendo-se	sisudo,	porém	empunhando	uma	adaga,	o	homem	rasgou	as
capas,	túnicas	e	roupas	de	Lea,	demonstrando	à	pacífica	e	crédula	família	Cresques	que	eles	tinham	acabado



de	cometer	um	memorável	 roubo:	o	apócrifo	e	detalhado	atlas	catalão,	enorme	obra	cartográfica	que	 ficaria
agora	sob	a	guarda	e	proteção	da	Coroa	Portuguesa.

No	forro	de	toda	aquela	massa	de	tecidos	e	mantos,	viajaram	para	Sagres,	um	promontório	ao	sul	da	costa
portuguesa,	 todos	os	gigantescos	mapas	e	cálculos,	as	 surpreendentes	pesquisas	cartográficas	e	náuticas	de
Abraão	Cresques.	 Preciosidade	 invisível	 que	 incluía	 a	 alma	da	 arte	 de	navegar	 a	 longa	distância:	 as	 tabelas
matemáticas	de	declinação	astrolábica,	em	outras	palavras,	a	latitude.

Quando	 a	 costa	 marítima	 não	 era	 conhecida	 ou	 quando	 não	 existia	 costa	 à	 vista,	 a	 latitude	 era	 a	 única
maneira	de	se	definir	a	posição	de	um	navio.

Os	navegadores	calculavam	o	grau	da	latitude	através	da	altitude	da	Estrela	Polar.	À	medida	que	avançavam
mais	 para	 o	 sul	 a	 Estrela	 Polar	 desaparecia,	 dando	 lugar	 a	 uma	 diabólica	 noite	 repleta	 de	 novos	 astros.
Desgraça	 que	 confundia	 os	 navegadores	 e	 os	 afogava	 sem	 misericórdia	 no	 mar	 Tenebroso,	 na	 rota	 do
inatingível.

Com	a	chegada	das	tabelas	matemáticas	calculadas	por	Cresques	e	do	Almanach	perpetuum	de	Zacuto,	os
navegadores	passaram	a	utilizar	a	altitude	do	sol	como	parâmetro	da	latitude.	E	como	o	dia	acontece	em	todos
os	mares,	a	latitude	passou	a	ser	determinada	até	em	dias	nublados.	Ninguém	se	perdia	mais,	mesmo	descendo
pelo	mar	Tenebroso.

A	 importância	 desse	 conhecimento	 foi	 crucial	 para	 a	 invasão	 pelos	 portugueses	 dos	 oceanos.	 Libertos	 da
escravatura	da	Estrela	Polar,	os	navegadores	portugueses	passaram	a	cruzar	os	mares	nas	 impossíveis	 rotas
norte-sul	e	sul-norte.	Com	as	tabelas	guardadas	a	sete	chaves	num	compartimento	secreto	localizado	no	porão
das	naus	lusitanas,	faziam	com	que	os	outros	povos,	que	só	podiam	navegar	por	onde	a	mimada	Estrela	Polar
brilhasse,	se	corroessem	de	inveja.

Por	 tudo	 isso	 o	 Infante	 Dom	 Henrique,	 tio	 do	 rei	 Dom	 João	 II	 e	 arquiteto	 de	 todos	 os	 descobrimentos
marítimos	portugueses,	correu	todos	os	riscos,	venceu	os	naturais	preconceitos	de	seus	conselheiros	e	mandou
roubar	 os	 trabalhos	 de	 Cresques.	 O	 enredado	 plano	 fora	 elaborado	 em	 sigilo	 por	 Abraão	 e	 o	 Infante.
Infelizmente,	o	cartógrafo	morreu	durante	a	execução	do	empreendimento,	mas	Dom	Henrique	manteve-se	fiel
à	sua	realização.	Por	nobreza	e	gratidão,	acolheu	todos	os	descendentes	de	Cresques.

Sagres,	 um	 espigado	 de	 rochas	 que	 se	 intromete	 pelo	mar,	 foi	 o	 local	 escolhido	 pelo	 Infante	 para	 viver	 e
morrer.	Ali	mandou	construir	uma	fortaleza	de	onde	imaginava	com	indivíduos	de	todos	os	credos	e	matizes	as
impensáveis	viagens	marítimas	portuguesas.

Dom	Henrique	exigia	perfeição	em	 tudo.	Das	matemáticas,	das	ages,	da	navegação	e	principalmente	de	 si
mesmo.	A	castidade	de	seu	corpo	e	sua	irremovível	fé	católica	jamais	foram	contaminadas.	Seu	celibato	foi	tão
integral,	 tanto	 de	 corpo	 como	 da	 alma,	 que	 levou	 para	 o	 túmulo	 uma	 perfeita	 virgindade.	 Apesar	 de	 viver
cercado	por	 cientistas	 judeus	humilhados,	 por	 execráveis	 pensadores	mouros	 e	por	 aventureiros	 amorais	 de
amplos	tórax	peludos	e	admiráveis	suores,	Dom	Henrique	morreu	puro.

Quanto	aos	fiscais	responsáveis	pelo	patrimônio	do	palácio	real	de	Barcelona,	pouca	importância	deram	ao
conturbado	desaparecimento	da	família	Cresques	e	daquelas	tabelas	incompreensíveis	atapetadas	de	números.
Afinal,	tudo	aquilo	era	herança	de	um	judeu	de	Maiorca,	gente	desprezível	que	merecia	já	ter	sido	banida	há
tempos.

Todos	 os	 fiscais	 concordavam	 que	 o	 falecido	 Abraão	 era	 um	 ser	mentiroso	 e	 blasfemo,	 que	 desenhava	 os
mapas	sem	colocar	a	cidade	de	Jerusalém,	o	umbigo	do	mundo,	no	centro	do	universo.	Que	jamais	tinha	traçado
o	céu	celestial	com	o	Divino	e	os	anjos	em	cima	de	um	mundo	plano	e	quadrado.	E	pior,	recusava-se	a	indicar	o
local	 do	 Éden	 ou	 do	 Inferno,	 preferindo	 referir-se	 àquelas	 lacunas	 em	 seus	 mapas	 como	 terras	 ou	 mares
incógnitos,	a	serem	descobertos.

Assim	 escreveu	 Abraão	 Cresques	 no	 fim	 de	 seu	 testamento	 numa	 espécie	 de	 lamento	 e	 desabafo	 que
reverberou	profundo	no	espírito	de	seu	filho	Jehuda:	Somos	judeus,	judeus,	que	Jeová	tenha	piedade	de	nós,	os
perseguidos,	 e	 também	 dos	 danados,	 dos	 ensandecidos,	 loucos	 e	 poetas,	 que	 Jeová	 tenha	 misericórdia	 dos
rejeitados,	diferentes	e	possessos,	porque	os	poderosos	rejeitam	este	tipo	de	gente,	mas	sem	estas	pessoas	o
tempo	não	corre,	a	vida	não	muda	e	nada	se	transforma.	Shalom.

*	*	*



Francesco	viajou	acomodado	numa	cúbica	reentrância	no	topo	do	bloco	de	mármore.	Escondido	de	todos,	só
enxergando	o	céu	e	seus	diferentes	desenhos,	o	menino	recuperou-se	da	ferida	cirúrgica.

Filippo	 subia	 e	 descia	 pela	 pedra	 certificando-se	 de	 que	 o	menino	 comia,	 dormia	 e	 não	morrera.	 A	 ferida
conseguiu	 cicatrizar	 sem	 pus	 numa	 pele	 esticada	 e	 brilhosa,	mas	 o	 encanto	 do	menino	 desvaneceu-se.	 Seu
espírito	chupou-se	numa	espécie	de	eterno	susto	de	criança,	livre	de	apreensões	e	sobressaltos.	O	que	poderia
ser	tomado	como	uma	contradição	já	que	ao	susto	se	reage	com	expansivo	assombro.	Francesco,	porém,	reagia
com	uma	indefinida	frieza	íntima.	Triste	sintoma	que	indicava	um	assustador	estado	anímico:	o	da	dor	moral.

Depois	 de	 atravessarem	 lamaçais,	 terras	 barrentas	 e	 até	 vencerem	 tempestades	 de	 granizo	 num	 inverno
chuvoso	 e	 torrencial	 nada	 anormal	 que	 se	 deitou	 sobre	 as	 Terras	 Itálicas,	 eles	 e	 a	 pedra	 embarcaram	 num
galeão	 para	 Barcelona.	 Esperavam	 cruzar	 um	 mar	 crispado	 por	 tormentas,	 encontraram	 um	 Mediterrâneo
silencioso	banhado	por	uma	chuva	miúda,	um	mar	lacustre.

O	 carregado	 galeão	 genovês,	 imensa	 embarcação	 de	 várias	 toneladas	 e	 velas	 arredondadas,	 não	 cortava
ondas	 nem	 destruía	 vagas	 porque	 simplesmente	 não	 existiam	 para	 ele.	 O	 navio	 se	 deixava	 levar	 como	 uma
bolha	gorda	por	um	riacho	manso.

Durante	a	viagem	Filippo	enxergou	outras	naus	e	várias	carracas	venezianas.	Cada	uma	delas	parecia	maior
e	mais	pesada	do	que	a	precedente,	num	exibicionismo	sem	rapidez	do	que	sempre	 foi	a	 tônica	do	navegar:
comércio	e	negócios,	onde	o	tamanho	de	um	barco	é	a	medida	do	seu	lucro.

Eram	somente	três	segredos.	Mas	três	segredos	muito	bem	guardados	pela	Coroa	Portuguesa	por	serem	em
essência	a	 trindade	responsável	pelo	êxito	de	sua	navegação.	O	primeiro	deles	era	a	obscura	capacidade	de
medir	 a	 latitude	 em	qualquer	 quadrante	 de	mar.	O	 segundo	 foi	 a	 concepção,	 construção	 e	 utilização	 de	 um
barco	incomodo	e	torto.	Um	verdadeiro	equívoco	marítimo.	A	caravela.

A	 partir	 da	 junção	 híbrida	 dos	 elefânticos	 barcos	 árabes,	 os	 cavavos,	 construídos	 especialmente	 para	 o
transporte	 de	 setenta	 cavalos	 e	 de	 uma	 diminuta	 barquinha	 que	 descia	 o	 rio	 Douro,	 no	 norte	 de	 Portugal,
carregada	 no	máximo	 com	 três	 tonéis	 de	 vinho	 do	 Porto,	 nasceu	 a	 caravela.	 A	mais	 improvável	 nau	 jamais
criada	pelo	homem.

Por	ser	leve	em	demasia,	com	um	quinto	do	tamanho	das	embarcações	convencionais,	a	caravela	não	cortava
as	 ondas,	 voava	 sobre	 elas.	 O	 que	 resultava	 numa	 velocidade	 estonteante,	 principalmente	 em	 caso	 de
tormentas.	Distâncias	que	consumiam	semanas	de	navegação	em	outros	barcos	eram	transformadas	em	dias
pelas	caravelas.

Por	possuir	velas	triangulares,	desequilibradas	e	tortas,	aproveitava	todos	os	ventos.	Isso	significava	navegar
até	contra	o	vento.	Um	milagre	náutico	que	a	benzia	com	a	possibilidade	de	regressar	de	qualquer	lugar.	Desde
que	os	ares	soprassem.	De	preferência	vendavais.

O	problema	era	o	espaço.	 Isto	é,	 a	 falta	deste.	Seu	baixo	calado	não	permitia	grandes	porões	e	não	havia
depósitos	 para	 mercadorias	 ou	 suprimentos	 extras.	 A	 que	 tipo	 de	 comércio	 desatinado	 se	 dedicavam	 os
portugueses?	Era	 a	 indagação	 predileta	 dos	 negociantes	mediterrâneos.	 Irônicos	 e	 críticos,	 só	 concordavam
num	 ponto:	 a	 caravela	 aportava	 até	 numa	 praia	 em	 maré	 baixa.	 Aquilo	 não	 parecia	 uma	 nau,	 era	 uma
alucinação	pouco	crível.	Uma	carroça	anfíbia.

Tudo	nela	era	medido	e	acanhado.	Sua	tripulação,	composta	por	uma	dúzia	de	homens,	sofria	com	o	rigoroso
racionamento	 de	 água	 doce,	 as	 parcas	 provisões	 a	 bordo	 e	 um	 interminável	 enjoo	 fruto	 do	 forte	 balançar.
Muitas	 histórias	 relatavam	 trágicos	motins.	 Por	 tudo	 isso	 reinava	 no	 convés	 uma	perversa	 chibata	 com	 três
rabos	metálicos,	para	aplacar	a	revolta	e	fingir	conter	uma	inevitável	promiscuidade.

Carregada	de	defeitos,	a	caravela	era	a	única	embarcação	capaz	de	transportar	uma	mercadoria	muito	mais
valiosa	do	que	puros	cavalos	árabes	e	tão	especial	como	o	aroma	do	vinho	do	Porto:	conhecimento.	O	contorno
das	 terras,	 o	 destino	 das	 correntes	 marítimas,	 a	 geografia	 do	 mundo.	 Matéria	 imperceptível	 e	 de	 volume
inexistente	que	era	transportada	com	segurança	no	cérebro	de	um	navegador.	Contanto	que	regressasse	são,
salvo	 e	 o	 mais	 depressa	 possível	 para	 que	 sua	 memória	 não	 apagasse	 um	 ínfimo	 detalhe	 dos	 acidentes
geográficos	que	tinham	sido	observados.

Este	era	o	comércio	das	caravelas.	O	mais	lucrativo	de	todos	os	negócios	criados	pelo	homem.	O	saber.

O	terceiro	segredo	da	navegação	portuguesa	também	foi	revelado	a	Filippo.	Foi	na	segunda	ou	quinta	noite
em	que	viajava	na	caravela	que	o	tinha	recolhido	em	Barcelona.



Na	quinta	ou	segunda?	Um	terceiro	segredo?	Tudo	ocorreu	muito	rápido.	Ou	melhor,	 foi	assim	sentido	por
ele.	 Sua	 chegada	 a	 Barcelona,	 a	 entrega	 do	 bloco	 de	mármore	 encimado	 por	 uma	 guirlanda	 de	 gaivotas,	 o
trâmite	dos	documentos,	as	conversas	com	os	compradores	da	pedra,	a	calorosa	despedida	dos	marinheiros	do
galeão	e	seu	imediato	embarque	com	Francesco	na	caravela	que	os	esperava	no	ancoradouro.	O	tempo	avançou
tão	 acelerado	 que	 Filippo	 perdeu	 o	 rumo	 das	 certezas.	 Não	 poderia	 ter	 sido	 na	 décima	 segunda	 noite?	 A
descoberta	do	segredo.

Claro	está	que	o	tempo	não	escapuliu	de	sua	normalidade	nem	transcorreu	mais	depressa.	Foi	a	velocidade
do	tempo	na	memória	de	Filippo	que	passou	a	girar	em	outro	ciclo.

Arrítmico	e	descompassado.	Como	se	seu	relógio	interno	tivesse	perdido	um	dos	ponteiros	e	funcionasse	aos
saltos.

Filippo	não	mergulhou	numa	crise	permanente	de	vertigens	místicas	ou	muito	menos	num	sonhar	acordado	e
tonto.	O	processo	foi	outro.

Passou	a	viver	uma	sensação	única	que	superava	o	ato	de	sonhar	e	de	ferver	em	vertigens.	Tragado	por	uma
desconcertante	conjugação	existencial,	ao	monsenhor	só	foi	permitido	viver	resíduos	da	realidade	circundante.

Filippo	 tornou-se	 cabisbaixo.	Passou	a	olhar	por	partes,	 devagar,	 de	baixo	para	 cima,	pescando	detalhes	 e
deixando	o	conjunto	morrer	num	mar	de	imprecisões.

Talvez	 tenha	 sido	 culpa	 de	 navegar	 pela	 primeira	 vez.	 Do	 chocalhar	 das	 ondas	 em	 seu	 cérebro.	 Das
artimanhas	das	marés.	Da	hipnótica	 linha	do	horizonte,	 infinita	e	ameaçadora,	que	o	 levou	a	este	estado.	Do
vento.

O	mais	lógico	é	que	a	solidão,	que	sempre	trabalha	assim	quando	invade	os	humanos,	o	tenha	multiplicado
por	 dentro	 várias	 vezes.	 Ou,	 pelo	menos,	 duplicado	 seu	 interior.	 Elevando	 à	máxima	 potência	 possível	 seus
instintos	mais	primitivos.	O	medo,	a	revolta,	seus	desejos,	contradições,	o	amor	a	Deus.	Sua	imaginação.	E,	por
conseguinte,	alterando	sua	noção	do	tempo.

Por	isso	Filippo	só	viveu	Barcelona	através	do	enxergar	de	suas	luzes,	tão	nítidas	e	límpidas	que	pareciam	ser
de	água.	Esquecendo-se	de	admirar	a	beleza	do	lugar,	das	edificações	e	as	qualidades	de	seu	povo.	Um	prodígio
de	civilização.

Também	não	viu	um	fantasma	ao	ser	saudado	pelo	navegador	de	capa	azul.	Homem	que	oficialmente	havia
morrido	afogado	no	rio	Tibre	e	que	seria	o	comandante	da	caravela	que	o	levaria	às	Terras	Incógnitas.

Indivíduo	de	 tórax	massudo	embrulhado	num	azul	exorbitante	que	reclamou	da	presença	de	Francesco	em
sua	caravela.	Um	menino	 inerte,	de	carnes	brancas	e	 sem	pelos,	um	perigoso	deleite	que	poderia	 infernizar
seus	desdentados	marinheiros.	Assim	sendo,	Francesco	viajou	no	porão.	Praticamente	confinado.

Filippo	 reparou	 que	 a	 tripulação	 da	 caravela	 era	 bem	diferente	 da	 do	 galeão	 genovês.	Os	marinheiros	 do
navegador	 em	 azul	 nem	 falavam,	 resmungavam.	 Havia	 uma	 tensão	 entre	 eles	 quase	 brutal.	 Por	 estarem
viajando	 na	 rota	 da	 muralha	 de	 demônios	 que	 rondavam	 o	 desconhecido,	 destilavam	 despeito.	 Uma	 raiva
explícita	 navegando	 num	 desgosto	 que	 aportava	 numa	 rasa	 vulgaridade.	 Homens	 de	 alma	 pequena	 que	 ao
verem	o	menino	umedeceram	os	lábios.	Numa	demonstração	abissal	do	longe	que	poderiam	ir	sem	remorsos.

Na	caravela,	 o	mar	 invadia	a	 tudo	e	a	 todos.	Com	seu	cheiro,	 cores	e	movimentos.	O	convés	ondulava,	 os
mastros	pareciam	espinhas	de	peixes	arranhando	o	 céu,	 a	pele	dos	homens	 transformou-se	em	escamas	e	o
hálito	de	todos	era	um	sopro	salgado.

Não	existiam	barreiras	contra	o	vento	que	se	intrometia	pelas	madeiras	pegajosas	e	cravejadas	de	sal.	Uma
lufada	que	sacudia	os	ossos,	abria	conchas	invisíveis	nos	estômagos	doloridos	e	nauseados.	E	subia	cortando	o
corpo	em	mil	pedaços	desidratados.

Quanto	mais	navegavam	para	o	sul,	mais	sol	encontravam.	Um	sol	cada	vez	mais	ardente	e	cheio	de	espículas
em	 fogo.	 Circunferência	 odiosa	 que	 aquecia	 demônios.	 Seres	 malditos	 que	 nadavam	 disfarçados	 em	 peixes
vorazes,	brancos	e	disformes.	Diabos	que	rondavam	a	caravela	com	seus	olhos	gelatinosos	e	mortos.	Séquito
fúnebre	que	acompanhava	a	embarcação	profetizando	desgraça	e	zombando	do	Bem.

Assim	 era	 o	 navegar	 diurno	 pelo	 mar	 Tenebroso:	 extremamente	 desconfortável.	 Estas	 foram	 as	 palavras
pronunciadas	pelo	marquês,	o	mesmo	embaixador	plenipotenciário	de	sempre,	quando	da	rápida	passagem	da
caravela	por	Lisboa.



Encravada	nas	margens	do	rio	Tejo,	a	Torre	de	Belém	foi	o	local	escolhido	para	o	encontro	de	Filippo	com	o
embaixador.	A	ceia	foi	servida	numa	sala	sem	janelas	e	apertada,	no	coração	da	fortaleza.

O	ilustre	embaixador	exagerou	na	elegância	por	ter	calçado	sapatos	com	fivelas	de	ouro,	algo	contrastante
com	o	ruído	que	produzia	seu	mastigar	salivado.

Filippo,	por	só	viver	fiapos	do	tempo,	dispersou	sua	atenção	pelos	detalhes	das	coisas.	Notou	que	os	braços
dos	 candelabros	 exibiam	 desenhos	 de	 corpos	 de	 mulheres	 desnudas.	 Que	 o	 embaixador	 se	 abarrotava	 de
delicadas	folhas	de	alface	e	nacos	de	javali	sangrante.

Deixei	Roma	após	a	sua	partida.	A	propósito,	monsenhor,	não	trago	nenhuma	novidade.	Não	tive	tempo	de	ter
notícias	do	Vaticano.

Enquanto	o	marquês	quebrava	a	sua	fala	com	repetidos	golinhos	de	vinho,	descrevia	as	apreensões	da	corte
de	Portugal	quanto	ao	fatídico	descobrimento.

Afinal,	aquelas	terras	pertenceriam	a	quem?	Aos	portugueses,	aos	espanhóis,	ou	à	Igreja?	Um	dilema,	meu
caro.	 Aliás,	 monsenhor,	 existe	 o	 Tratado	 das	 Tordesilhas	 que	 foi	 sacramentado	 pelo	 Vaticano.	 Nós	 e	 os
castelhanos	dividimos	a	posse	do	mar	Tenebroso	e	das	novas	terras	através	de	uma	linha	imaginária	que	corre
de	 norte	 a	 sul	 a	 370	 léguas	 a	 oeste	 de	 umas	 ilhotas.	 Este	 acordo	 evitou	 uma	 guerra	 entre	 os	 dois	 povos	 e
permitiu	que	o	navegador	Cristóvão	Colombo	chegasse	às	Índias.	Ora,	se	as	Índias	são	imensas	como	dizem	e
agora	pertencem	ao	Reino	de	Aragão	e	Castela,	estas	novas	terras	ao	sul	devem	pertencer	a	nós,	portugueses.
Mesmo	estando	elas	no	quadrante	dos	castelhanos.	E	sejam	essas	terras	o	que	forem.

Sejam	essas	terras	o	que	forem?	Senhor	marquês!	E	se	estas	terras	pertencerem	a	Deus?

Creio	 que	 me	 expressei	 mal,	 monsenhor	 Filippo.	 O	 que	 queria	 dizer	 era	 que,	 se	 após	 a	 sua	 viagem,	 o
monsenhor	concluir	que	lá	não	é	o	lugar	que	imaginamos,	essas	terras	serão	nossas!	O	que	pode	ocasionar	uma
guerra.	Uma	indesejada	carnificina	na	Península	Ibérica.

Todas	as	terras	são	de	Deus!

Em	hipótese	sim.	Na	prática	não,	admirável	monsenhor.

De	Deus!	Um	dia	tudo	voltará	ao	domínio	do	Senhor!	E	com	Deus	na	cabeça	sacudindo	sua	mente	agigantada
pela	solidão,	Filippo	desceu	pelo	mar	Tenebroso	mergulhando	em	noites	escabrosas.

As	noites	na	caravela	eram	banhadas	pelo	medo.	Pelos	lunáticos	marinheiros	que	dormiam	no	convés	entre
gemidos	espremidos.	Pelas	rezas	de	Filippo	cruzando	os	ouvidos	de	Francesco.	Pelos	ratos	roendo	uma	maresia
perpétua.	 Por	 um	 comandante	 em	 azul	 inquieto	 que	 se	 recolhia	 no	 compartimento	 secreto	 do	 porão	 para
manobrar	números,	manipular	quadrantes	e	astrolábios.	Acertar	a	direção	do	barco.

Numa	noite.	Foi	na	quinta	noite?	Ou	 teria	sido	na	décima	terceira	madrugada	da	viagem?	O	navegador	se
confessou	 ao	 monsenhor.	 Pediu	 perdão	 por	 todos	 os	 seus	 pecados.	 Pelas	 indignidades	 de	 sua	 tripulação.
Afirmou	categórico	que	era	filho	de	uma	família	de	sacrílegos.	Que	seu	pai,	também	navegador,	viajava	com	ele
para	 Thule,	 o	 limite	 do	 mundo,	 a	 Islândia.	 Que	 lá	 em	 Reykjavík	 participavam	 de	 rituais	 de	 necromancia	 e
ocultismo.	 Mulheres	 desnudas	 molhadas	 em	 vícios,	 descreveu.	 Tudo	 em	 nome	 da	 Coroa	 Portuguesa,	 que
através	deles,	falsos	bruxos,	adquiria	um	pó	escuro	e	brilhante	de	poder	surpreendente,	que	indicava	a	morada
dos	demônios	sempre	ao	contrário.	E	como	um	relógio	marcava	o	rumo	dos	navios	na	escuridão.

Que	 o	 tal	 pó	 esfregado	 numa	 fina	 agulha	 de	metal	 a	 fazia	mover	 como	 uma	 flecha	 em	 direção	 ao	 norte.
Demonstrando	que	ao	sul	moravam	os	monstros	de	Lúcifer.

Que	essas	festas	pagãs	em	Thule	perverteram	sua	alma.	Que	não	amava	mais	as	mulheres.	Ele	as	massacrava
antes	de	possuí-las	devagar.	Que	gostava	do	cheiro	de	sangue	que	espumava	da	boca	delas	quando	batia.	Que
chicoteava	fêmeas.	Arranhava	com	prazer	as	suas	carnes,	beliscava	e	torcia	suas	tetas.	Um	prazer	estonteante
que	o	fazia	senhor	de	mordidas	e	escravo	da	dor	alheia.

Este	era	o	segredo	do	navegador.	Tão	aberrante	quanto	o	funcionamento	do	pó	magnético,	tão	herético	como
o	terceiro	segredo	da	navegação	portuguesa:	o	uso	da	bússola.

O	homem	em	azul	rezou	37	ave-marias	e	23	pais-nossos	a	título	de	penitência.	Tudo	foi	perdoado	e	esquecido
por	Filippo.	Segredos	e	pecados	 subtraídos	de	 sua	memória	pela	 solidão.	Estado	de	espírito	que	 fermenta	o
interior	do	indivíduo.	Deixando-o	incapaz	de	dividir	emoções	com	outro	alguém.	Soma	silenciosa	e	introspectiva
que	multiplica	o	eu	e	perverte	a	noção	do	tempo.



*	*	*

A	caravela	descia	pelo	mar	Tenebroso	aparentemente	resguardada	dos	ataques	dos	demônios.	Pelo	menos	dos
monstros	visíveis.	Porque	os	miasmas	de	Lúcifer	olhavam	através	dos	peixes,	ferviam	nos	temores	da	tripulação
e	ecoavam	no	crânio	do	monsenhor.	Por	sonhar	violências	o	navegador	em	azul	parecia	imune	a	eles.

Quanto	 a	 Francesco,	 além	 da	 dor	 moral	 e	 do	 confinamento,	 ou	 devido	 a	 ambos,	 definhava	 num
emagrecimento	sem	igual.	Tornou-se	uma	translúcida	espinha	de	peixe.

No	momento	em	que	a	caravela	aproximou-se	do	local	impensável	ainda	não	identificado	pelos	navegadores
portugueses,	o	mar	espessou-se.	De	suas	entranhas	nasceu	uma	massa	cinza	e	densa,	como	se	as	águas	fossem
chumbo	derretido.	O	céu	abstraiu-se	com	o	sol,	dando	lugar	a	uma	monumental	orquídea	de	nuvens	cinza.	Tudo
cinza.	Firmamento	e	mar	se	completaram	num	círculo,	num	túnel.	Sem	fim.	Sem	luz.	Anel	de	terror	que	casou	a
caravela	com	a	infinita	maldade.

O	 túnel	cinza	girou.	Ocasionou	uma	avalanche	de	águas	que	não	 tinha	origem	nem	destino,	 só	continuada
presença.	 Os	 visíveis	 poderes	 de	 Lúcifer	 se	 revelaram	 em	 alto-mar	 numa	 tormenta	 absurda	 que	 jogou	 a
caravela	 contra	 a	muralha	 de	 demônios.	 Raios	 de	 várias	 cabeças	 nasciam	 do	 nada	 e	 fragmentavam	 o	 túnel
cinza	em	sinistros	pedaços	luminosos.	Tudo	caía.	Quatro	homens	ainda	tiveram	tempo	para	recolher	as	velas,
outros	 foram	se	refugiar	no	porão,	dois	 foram	sugados	pelas	vagas.	Quase	nada	sobrou	no	convés.	Apenas	o
navegador	agarrado	ao	timão	desfeito.	E	Filippo,	que	se	amarrou	a	Francesco	no	mastro	com	sua	valise.

Feixes	 de	 estrondos	 queimavam	 os	 ouvidos	 sentenciando	 que	 é	 da	 goela	 dos	 anjos	 caídos	 que	 nascem	 os
trovões.	E	das	suas	babas	viscosas,	os	açoites	do	vento.

A	caravela	está	se	partindo!	Vamos	naufragar!

Ainda	não!	Reze,	monsenhor!	Reze.	Estamos	na	travessia	maldita!	No	mar	das	Fúrias!	Reze!

Quanto	tempo	falta	para	chegarmos	às	Terras	Incógnitas?

Tempo?	Que	diferença	faz?	O	tempo	não	tem	mais	valor,	monsenhor.	A	caravela	navega	sem	rumo	nem	timão.

Francesco!	Segure-se,	Francesco!	Não	solte	a	minha	perna!	Francesco	desfaleceu!

Abra	a	boca	do	menino!	Veja	se	as	gengivas	não	estão	cheias	de	sangue.	Monsenhor!	Faça	o	que	digo!

Muito!	Muito	sangue!	Mas	o	que	é	isto?	Que	doença	é	esta?

Não	é	doença,	monsenhor!	É	o	escorbuto!	É	o	demônio	da	vingança	que	entra	no	corpo	de	muitos	que	ousam
atravessar	o	mar	abissal.	Reze,	monsenhor.	Reze!	Porque	seu	sobrinho	vai	morrer	com	a	alma	condenada!

Meu	Deus!	Francesco	agoniza!

Os	dedos	dormentes	de	Filippo	foram	encontrar	um	objeto	que	tinha	escondido	na	batina:	o	anel	do	papa	Pio
III.

Ao	 colocar	 o	 anel	 em	 seu	 próprio	 dedo,	 Filippo	 não	 pensou	 num	milagre	 capaz	 de	 romper	 a	 barreira	 de
demônios	e	os	salvar	de	um	mortal	naufrágio.	Somente	imaginou	que	na	qualidade	de	guardião	do	anel	papal
pudesse	exorcizar	o	escorbuto	demônio	que	se	apossara	de	Francesco.	Humilde,	não	implorou	por	vida,	apenas
pela	salvação	eterna	de	seu	sobrinho.	De	si	mesmo.

O	anel	 parecia	não	 responder	 aos	 chamados	do	monsenhor.	Como	os	desígnios	de	Deus	 sempre	atuam	de
uma	forma	assombrosa	reagindo	aos	desejos	dos	homens	com	soluções	imprevistas,	um	milagre	aconteceu	nas
barbas	de	Lúcifer.	Um	milagre	não.	Um	acidente.

Do	topo	do	mastro	desprendeu-se	uma	das	vigas	que	atingiu	Filippo	na	base	do	pescoço	numa	pancada	seca.
O	monsenhor	perdeu	os	sentidos,	mais	profundo	do	que	o	sobrinho	possuído	pelo	diabo.

Desfaleceu	em	irremediável	sonolência.	Sem	enxergar	túneis	de	luz	como	relatavam	os	moribundos	das	cubas
humanas,	nem	sofrer	a	estranha	sensação	de	se	desgarrar	do	próprio	corpo.	Situações	descritas	pelos	poucos
que	retornaram	do	portal	da	morte	e	que	afirmavam	terem	vivido	estes	fenômenos.

Questionáveis	afirmações,	pois	como	nascemos	através	do	canal	vaginal,	vida	e	morte	estariam	recheadas	de
obras	 arquitetônicas.	 Túneis.	 Canais.	 Portas.	 Escadas	 e	 pontes.	 Disparates	 típicos	 dos	 agonizantes	 e	 recém-
nascidos	que	não	tendo	nada	por	que	pensar,	preenchem	seu	vazio	existencial	com	construções	imaginárias.



Suposição	 desencorajadora	 que	 transforma	 estes	 dois	 momentos	 transcendentes	 numa	 trivialidade	 atroz.
Muito	mais	violenta	que	a	tendência	dos	falsos	poetas	em	equiparar	mulheres	a	flores.	E	homens	a	animais.	De
preferência	a	quadrúpedes.

Filippo	dormiu	como	um	príncipe	indiferente	aos	estertores	da	tormenta.	E	com	indiferença	despertou	frente
ao	esplendor	da	manhã	que	nasceu	pura	e	clara	como	uma	hóstia	salvadora.

Atravessei!	 Consegui	 atravessar	 de	 novo	 o	 mar	 Tenebroso!	 Monsenhor,	 desperte!	 Monsenhor,	 chegamos!
Veja!	Olhe	 lá	a	grande	pedra	pontuda!	Tão	esquisita,	não	é?	O	senhor	está	se	sentindo	bem?	Pode	 levantar?
Segure	o	meu	braço!	Assim!	Observe	aquelas	árvores,	ali	começam	as	Terras	Inatingíveis.	Ninguém	nunca	foi
lá.	Vou	desamarrar	 a	 corda	que	 lhe	prende	ao	mastro.	A	 caravela	baixa	 âncora	aqui	 como	ordenou	o	 rei	 de
Portugal.

Francesco!	Francesco,	chegamos!	Deus,	ele	não	reage!	Francesco!	Não	morra!

Ele	está	morrendo!	O	que	está	fazendo,	monsenhor?	Está	carregando	o	menino	para	onde?	Vai	jogar	o	corpo
do	menino	no	mar?

Não!	Vou	enterrar	Francesco	nas	Terras	Incógnitas.
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ENTRE	DOIS	MUNDOS

A	 abadessa	 não	 chorou.	 Engoliu	 as	 lágrimas,	 conteve	 a	 emoção	 e	 tomada	 por	 uma	 obstinação	 inexplicável
deixou	os	aposentos	papais.

Sem	alterar	a	cadência	acelerada	dos	passos,	pisando	firme	e	resoluta,	cruzou	o	edifício	central	e	dois	pátios
laterais.	 Junto	 a	 uma	 esquina	 da	muralha,	 entrou	no	 pavilhão	 das	 latrinas.	Das	 122	 latrinas	masculinas	 que
serviam	aos	religiosos	mais	inferiores	e	aos	serviçais	mais	superiores.

A	presença	da	abadessa	naquele	local	proibido	era	tão	absurda,	que	no	meio	do	tumulto	um	frade	achou	que
tinha	sido	agraciado	com	a	visão	da	Virgem	Maria.

Tão	destruidor	foi	o	desfile	do	hábito	branco	da	abadessa	pelos	corredores	impregnados	de	vapores	fétidos,
que	 homens	 envergonhados	 se	 sentiram	 ofendidos,	 religiosos	 desnudos	 praguejaram,	 mas	 ninguém	 se
perguntou	a	razão	de	tão	pecaminosa	e	louca	intromissão.

O	velho	monge	quase	cego,	o	limpador	de	latrinas,	o	último	dos	seres	daquela	hierarquia	malcheirosa,	não	se
manifestou.	 Manteve-se	 curvado	 recolhendo	 numa	 caixa	 de	 madeira	 os	 excrementos	 da	 noite.	 Suas	 mãos
marcadas	por	veias	duras	e	grossas	pescavam	com	a	ajuda	de	uma	concha	abjetos	volumes	do	fundo	das	fossas.

Quando	 ajoelhou-se	 ao	 lado	 do	monge	 cego	 enlameando	 seu	 hábito	 numa	 substância	 podre	 e	 pegajosa,	 a
abadessa	chorou.

Ele	guardou	a	concha	no	vasilhame	de	madeira,	 levantou-se	e	virando	o	 rosto	para	o	 teto	enegrecido	pela
sujeita	 enxergou	 o	 infinito.	 Pensou	na	 eternidade	 e	 compreendeu	que	 o	 trono	 de	Pedro	 estava	 vazio.	 Pio	 III
tinha	acabado	de	morrer.

O	papa	comia	os	dois	 ovos	quentes	da	 sua	primeira	 refeição	quando	 sofreu	uma	síncope	e	 recolheu-se	 tal
feto.	Girou	os	olhos	pelo	aposento	que	parecia	um	ovo	ao	contrário	e	murmurou	suas	últimas	palavras	entre	os
coágulos	 das	 gemas.	 Sua	 derradeira	 mensagem	 para	 a	 humanidade.	 Frase	 fundamental	 que	 ficaria
sacramentada	em	livros	e	compêndios	como	um	resumo	de	sua	existência.	Um	exemplo	para	o	mundo	que	seria
memorizado	por	noviços,	alunos	e	mestres	num	repetir	sem	fim.

Foi	este	o	tema	da	primeira	pergunta	feita	pelo	cardeal	Della	Rovere	quando	conseguiu	encontrar-se	com	a
abadessa:	Venerável	 religiosa,	que	revelações	 fez	a	Santidade	antes	do	último	suspiro?	Que	 frase	reveladora
nos	deixou	de	legado?

Porque	 a	 abadessa	 tentou	 de	 todas	 as	 maneiras	 evitar	 que	 o	 cardeal	 e	 seus	 dominicanos	 invadissem	 os
aposentos	do	papa	e	tivessem	tempo	de	recolher	documentos,	pergaminhos	e	outros	segredos	de	Pio	III.	Após
constatar	que	o	Santo	Padre	tinha	falecido,	engoliu	a	tristeza.	Não	comunicou	o	ocorrido	ao	Santo	Ofício,	nem
aos	secretários	cardinalícios	como	seria	sua	obrigação.

Muito	menos	pensou	em	chamar	o	doutor	Vigo	para	reanimar	o	corpo	inerte	do	papa.	Seu	desejo	e	vontade	se
concentraram	na	obrigação	moral	de	preservar	Pio	III	e	seu	reinado	até	a	chegada	do	novo	papa	escolhido	por
Deus.

Por	admiração	e	profunda	gratidão,	ela	salvou	os	aposentos	de	seu	papa	da	rapinagem	previsível	do	cardeal
Della	Rovere.	Ao	ajoelhar-se	frente	ao	monge	cego	no	pavilhão	das	latrinas,	transgrediu	as	normas	hierárquicas
do	Vaticano	em	caso	de	morte	do	Santo	Padre.	Ativou	a	última	ordem	religiosa	a	ser	chamada	nessas	situações:
a	misteriosa	ordem	dos	guardiões	do	Trono	de	São	Pedro,	os	embalsamadores	dos	papas.

Quando	 Della	 Rovere	 chegou	 aos	 aposentos	 de	 Pio	 III,	 ficou	 estarrecido.	 Os	 monges	 guardiões,	 velhos
religiosos	 provindos	 de	 diversas	 ordens,	 já	 tinham	 bloqueado	 a	 entrada	 da	 câmara	 papal,	 selado	 portas	 e
passagens,	lacrado	os	baús	com	documentos	e	pergaminhos,	e	preparavam	o	cadáver	do	Santo	Padre	para	as
cerimônias	fúnebres.



Ao	contrário	do	que	se	poderia	supor,	o	cardeal	não	ficou	enfurecido	com	o	bloqueio	armado	pela	abadessa.
Ficou	encantado	com	a	coragem	da	religiosa	e	sua	fidelidade	ao	papa	até	depois	da	morte.	Qualidades	que	o
guerreiro	Della	Rovere	exigia	de	seus	comandados	e	soldados	nos	campos	de	batalha,	mas	que	são	inúteis	nos
palácios	sejam	quais	forem.

Nos	palácios,	as	guerras	pelo	poder	são	tão	hipócritas	que	o	mais	conveniente	é	não	ser	fiel	a	ninguém.	Como
o	sinuoso	inimigo	de	hoje	pode	se	transformar	no	poderoso	de	amanhã,	o	melhor	é	não	ter	inimigos.	Fingir	que
não	 existem	 batalhas,	 o	 ideal.	 Renegar	 a	 coragem	 e	 a	 fidelidade,	 o	 mais	 oportuno.	 Transformar	 essas
qualidades	do	caráter	em	desvios,	o	ápice	do	bom	senso.

Nas	 guerras	 palacianas,	 a	 coragem	 se	 transforma	 facilmente	 em	 ousadia	 e	 acaba	 em	 desrespeito.	 Em
indisciplina	grave,	em	insolência.	Fidelidade	se	confunde	com	ingenuidade	dando	origem	à	flor	dos	equívocos:
a	perda	do	instinto	de	autopreservação.	Porque	nos	corredores	do	poder	não	se	morre	em	poças	de	sangue	ou	a
golpes	 de	 espadas,	 se	 cai	 em	 desgraça.	 O	 importante	 é	 saber	 mudar	 de	 lado	 no	 momento	 exato.	 Assim
raciocinava	grande	parte	do	clero	cardinalício.

E	os	cardeais,	fiéis	cumpridores	das	máximas	palacianas,	haviam	abandonado	Pio	III	a	sua	própria	sorte	há
algum	tempo.

Após	a	instauração	do	processo	contra	Filippo	no	Santo	Ofício	e	de	sua	inaceitável	fuga,	o	papa	mergulhou
em	novo	 isolamento.	Só	que	desta	vez	sem	a	 firme	proteção	 teológica	do	monsenhor,	o	que	permitiu	a	Della
Rovere	 uma	 liberdade	 de	 ação	 tão	 ampla	 que	 ele,	 sem	 escrúpulos	 ou	 timidez,	 mas	 dentro	 do	 seu	 direito,
simplesmente	utilizou	a	simonia,	a	lei	de	Simão,	e	arrebanhou	todos	os	cardeais.

Descrevem	 os	 evangelhos	 que,	 ao	 chegarem	 num	 povoado,	 os	 apóstolos	 São	 Pedro	 e	 São	 João	 foram
interpelados	por	um	desvairado	saltimbanco	chamado	Simão.	Que	o	homem	sem	juízo	se	propôs	a	comprar	as
mãos	 dos	 apóstolos	 por	 reconhecer	 que	 delas	 emanava	 o	 poder	 do	 Espírito	 Santo.	 São	 Pedro	 enfurecido
respondeu:	Maldito	seja	o	teu	dinheiro	e	tu	também,	que	julgas	poder	comprar	o	dom	de	Deus.

Assim	 passou-se	 a	 designar	 simonia	 toda	 compra	 e	 venda	 de	 bens	 espirituais,	 sacramentos,	 ordenações,
sagrações,	de	cargos	e	comendas	eclesiásticas,	e,	sobretudo,	do	papado.

Não	 sendo	 a	 simonia	 considerada	 um	 pecado	 em	 si,	 mas	 apenas	 um	 reforço	 financeiro	 às	 verdadeiras
vontades	 do	Espírito	 Santo,	 ficou	 decidido,	 antes	 da	morte	 de	Pio	 III	 e	 do	 conclave	 dos	 cardeais,	 que	Della
Rovere	 seria	 o	 próximo	 papa.	 Se	 o	 cardeal	 não	 falisse	 antes	 da	 posse.	 Porque	 Della	 Rovere	 dilapidou	 sua
fortuna,	desmembrou	seu	exército	e	levantou	altos	empréstimos	com	conhecidos	banqueiros,	tudo	pela	compra
da	etérea	fidelidade	dos	cardeais.

Anos	mais	tarde,	a	lei	de	Simão	seria	banida	do	Vaticano	e	proclamada	pecaminosa	pela	Igreja	de	Cristo.	A
partir	 deste	 momento	 várias	 atividades	 humanas,	 ou	 melhor,	 quase	 todas,	 passaram	 a	 adotar	 velada	 ou
explicitamente	a	simonia.	Fato	este	que	só	confirma	a	fabulosa	atração	que	os	pecados	produzem	no	espírito
dos	homens.

Apesar	das	intrigas	de	Carlo	e	Camilo,	da	revolta	encenada	de	alguns	prelados,	da	certeza	de	que	seria	papa,
a	verdade	é	que	Della	Rovere	admirou	a	ação	 inócua	da	abadessa.	Ao	ser	 impedido	de	entrar	nos	aposentos
papais	pelos	monges,	o	cardeal	recuou	deixando	a	religiosa	reinar	como	viúva	na	antessala.	Apenas	perguntou
sem	conter	o	cinismo:	O	que	foi	que	Sua	Santidade	disse	antes	de	morrer?

Estou	com	frio.

Realmente	uma	frase	primorosa	e	lapidar	já	que	estamos	em	pleno	inverno,	abadessa.

*	*	*

A	caravela	baixou	âncora	numa	das	encostas	da	gigantesca	pedra	de	granito.	Ali	havia	uma	pequena	enseada
onde	a	tripulação	encontrou	água	doce,	alimentou-se	e	 iniciou	o	trabalho	de	recuperação	do	barco	destruído
pelo	mar	das	Fúrias	e	a	muralha	de	Demônios.

O	navegador	 em	azul	 e	 seus	homens	não	 tinham	autorização	para	ultrapassar	 a	montanha	que	marcava	a
entrada	das	Terras	Incógnitas.	Sua	missão	consistia	em	desembarcar	o	monsenhor,	esperá-lo	o	tempo	que	fosse
preciso	e	depois	zarpar	de	volta	para	Lisboa.



Filippo	tinha	a	valise	amarrada	às	costas,	seu	sobrinho	nos	braços	e	água	pela	cintura	enquanto	vencia	o	mar
que	 circundava	 a	 montanha.	 Estranha	 pedra	 negra	 que	 parecia	 uma	 coluna	 sustentando	 o	 céu.	 Não.	 A
montanha	parecia	um	cone.	Um	cone	que	furava	o	ar	e	espetava	o	infinito	azul.

Anotar!	Copiar!	De	acordo	com	santo	 Isidoro,	depois	que	Adão	e	Eva	 foram	expulsos	do	Paraíso,	o	Senhor
Deus	 fechou	a	porta	do	Éden	com	uma	 língua	de	 fogo	que	com	o	 tempo	se	solidificou	numa	pedra	 imensa	e
espigada.	Intransponível.

Filippo	rodeava	a	montanha	pensando	em	seus	conhecimentos	teológicos	e	na	forma	da	pedra:	cônica,	mais
similar	a	um	desproporcionai	pão	fincado	na	terra	do	que	a	uma	língua.

O	monsenhor	sabia	que	deveria	estar	rezando	pela	alma	de	Francesco,	mas	seu	pensamento	não	alcançava	a
concentração	suficiente	para	fazê-lo.	Sua	mente	não	dava	voltas	ou	girava,	corria	em	lâminas,	encapada	como
estava	 pelo	 observar	 das	 formas.	 Da	montanha	 cônica,	 do	mar	 retilíneo,	 da	 verticalidade	 das	 árvores	 e	 do
curvilíneo	de	uma	praia	que	enxergou	ao	longe	e	para	onde	se	dirigia.

Não	havia	dúvida	de	que	naquele	lugar	do	outro	lado	da	montanha	as	cores	tinham	adquirido	formas	bastante
precisas	 para	 se	 revelarem.	 O	 verde	 estava	 tão	 fixado	 na	 superfície	 das	 águas	 que	 afogava	 o	 olhar.	 Esta
arrebatadora	álgebra	de	formas	e	cores	também	era	mutável.	Precisa	e	mutável,	porque	num	instante	depois	o
mesmo	verde	estava	na	copa	das	árvores	e	as	águas	eram	azuis.	Brancas.	Luminosas.	Por	ínfimas	partículas	de
tempo,	uma	cor	se	apossava	eternamente	de	uma	forma,	dando-lhe	perfeição	e	precisão.	Logo	depois,	esta	cor
se	 desfazia	 desta	 matéria	 dando	 lugar	 a	 uma	 outra,	 tão	 intensa,	 correta	 e	 ideal	 como	 a	 primeira.	 Tudo	 se
transmutava	 e	 nada	 se	 alterava	 naquela	 baía	 recortada	 de	 praias.	 Tudo	 se	 movia	 e	 nada	 se	 movimentava
naquela	floresta	colossal	que	abraçava	o	mar.	Porque	ali	vivia	o	esplendor	da	perpétua	procriação	da	natureza.
A	engenhosidade	de	Deus.

Com	certeza	era	naquele	local	que	Deus	experimentava	a	fixação	das	cores	e	formas	em	todas	as	matérias.
Sem	compromissos	com	as	leis	da	natureza,	Ele	redefinia	infinitamente	as	coisas	e	os	animais	talvez	buscando
a	interpretação	mais	prazerosa	já	que	todas	eram	perfeitas.

Eram	tantas	cores	e	tantas	as	formas	que	Filippo	se	deslumbrou	até	com	pontos	azuis	e	móveis	que	voavam,
eram	 borboletas.	 Areias	 feitas	 de	 pó	 de	 mármore.	 Pássaros	 lilases	 com	 cabeças	 de	 bronze.	 Animais	 nunca
vistos,	 plantas	 jamais	 imaginadas.	 Tudo	 grandioso	 e	 tranquilo	 ao	 mesmo	 tempo.	 Tépido.	 Primaveril.
Confortável.	Silencioso.

O	monsenhor	deitou	Francesco	nas	areias	quentes,	soltou	a	valise	das	costas	e	abriu	sua	batina.	Sentia	calor.
Uma	estapafúrdia	quentura	anormal,	pois	corria	o	mês	de	 janeiro	e	a	obrigação	da	natureza	era	castigar	os
corpos	com	o	frio.

Então	escutou	uma	espécie	de	trombeta.	Nada	estridente.	Surda.	Rouca.	E	centenas	de	passarinhos	verdes
que	tinham	roubado	o	verde	das	árvores	voaram.	Uma	onda	de	piados	e	trinados	fez	o	monsenhor	enxergar	os
seres	do	Bem.	Os	benignos	que	tudo	perdoam	por	terem	nascido	sem	pecado	original.

Memorizar!	No	Horto	Sagrado	não	existe	o	Mal!	Só	o	Bem!	Tudo	é	calmo	e	tranquilo!	É	o	mar	da	felicidade!
É	o	céu	na	terra!	Silêncio!	O	Paraíso	Terrestre	é	protegido	por	uma	eterna	primavera	e	por	anjos	de	todas	as
categorias	que	apesar	das	penas	de	suas	asas	não	voam!	Não	voam	por	quê?	Porque	sua	obrigação	é	 tomar
conta	do	Éden!	E	de	lá	não	podem	sair!	Os	anjos	se	dividem	em	nove	hierarquias,	entre	elas:	Serafins!	Anjos	de
cor	vermelha!	Querubins,	anjos	de	cor	azul!	Tronos!	Anjos	de	cor	amarela!

Por	ter	os	anjos	gravados	em	sua	mente	ou	por	ter	sido	capturado	pela	presença	real	e	mágica	deles,	Filippo
reconheceu	que	estava	vivendo	uma	aventura	revolucionária	no	 impenetrável	de	Deus.	Serafins,	querubins	e
tronos	 surgiram	 das	 árvores,	 das	 areias	 e	 das	 águas.	 Cada	 um	 refletindo	 uma	 cor.	 Peles	 coloridas	 que	 se
confundiam	com	as	cores	das	penas	nos	corpos	sem	pelos.	Olhos	amendoados.	Orientais.	Cabelos	de	mulher.
Lisos,	negros,	pelos	ombros.	Cintilantes.

Sem	questionamentos	o	monsenhor	ingressou	nesse	novo	universo.	Não	apenas	mais	surpreendente	do	que
aquele	evocado	em	suas	vertigens	ou	que	estava	sugerido	nas	Escrituras,	acima	de	tudo	um	local	muito	mais
estranho	do	que	poderia	ter	sonhado.

Filippo	colocou	o	anel	de	Pio	III	na	palma	da	mão	e	esticou	o	braço.	Queria	demonstrar	aos	anjos	que	tinha
autorização	para	ali	estar.



Glória!	Gloria	in	Terris!	Senhor!	Fui	o	escolhido!	Deo	Gracias!	Aquele	marcado	por	Deus	para	revelar	o	Seu
Horto!	Encontrei	o	Paraíso	Terrestre!

Filippo	chorou,	atingido	como	imaginava	estar	pela	graça	e	magnificência	do	Divino.	E	os	anjos	bateram	os
pés	levantando	uma	fina	poeira	rosa	que	nasceu	da	areia	quente.	Em	ritmada	cadência	e	emitindo	compassados
sons	em	uníssono,	aproximaram-se	tímidos	e	curiosos.

Filippo	se	ajoelhou	e	fechou	os	olhos	em	sinal	de	respeito.	Foi	quando	um	serafim,	anjo	vermelho,	se	acercou
do	corpo	agônico	de	Francesco	e	expressou	piedade	através	de	uma	algaravia	indecifrável	e	alegre.

Serafim!	Magnífico	serafim!	Sei	que	a	língua	que	falam	é	incompreensível	aos	humanos.	Veja	o	anel!	Sou	o
representante	de	Sua	Santidade,	o	papa	Pio	III,	sou	também	um	servo	do	Senhor!	Esplendoroso	Anjo!	Rogo	que
com	seus	poderes	celestiais	restitua	a	vida	do	meu	sobrinho	Francesco!

Alguns	anjos	também	ajoelharam,	esticaram	suas	mãos	imitando	seu	gesto	e	sorriram	com	tanta	infantilidade
que	Filippo	pensou	em	escárnio.	Mas	não	poderia	ser.

Devia	ser	pureza.	Era.

Tronos	e	querubins	apontaram	para	uma	árvore,	uma	espécie	de	palmeira	estranhíssima,	copada	e	torta.	De
lá	 trouxeram	 uns	 frutos	 verdes	 grandes	 e	 pesados.	 Como	 se	 estivessem	moldando	 uma	 fisionomia,	 fizeram
alguns	furos	naquela	bola	que	mais	parecia	uma	cabeça	humana	sem	rosto.	Dos	buracos	jorrou	água.	Pura.

Havia	também	um	animal	esférico	e	peludo.	Os	pelos	eram	marrons	e	eles	partiram	o	corpo	do	animal	como
se	 fosse	 uma	 imensa	 castanha.	Não	 havia	 sangue.	 O	 interior	 do	 bicho	 era	 oco	 e	 atapetado	 com	 uma	 carne
branca.	Pura.

O	serafim	segurou	a	cabeça	de	Francesco	enquanto	dois	outros	anjos	pingavam	a	água	do	fruto	na	boca	do
menino	e	untavam	sua	língua	com	a	carne	mole.

O	líquido	e	a	carne	foram	sendo	absorvidos	pelas	mucosas	feridas	e	hemorrágicas	de	Francesco.	A	pasta	da
maravilhosa	mistura	foi	sugada	pelo	corpo	do	menino	com	tamanha	volúpia	que	sumiu	de	imediato.	Francesco
abriu	os	olhos	inchados.	Acordou	puro.

Francesco,	você	está	vivo!	Milagre!	Beba	mais.	Mais.	Mais.	É	a	água	da	vida.	Milagre.

O	monsenhor	rezou	em	agradecimento	e	júbilo,	reconhecendo	que,	por	estarem	isentos	de	pecado.	os	anjos
eram	filhos	da	inocência	original.

*	*	*

A	fumaça	branca	espirrou	aos	tufos	da	chaminé	da	Capela	Sistina,	sinal	de	que	o	novo	papa	tinha	sido	escolhido
pelos	cardeais.	O	resto	do	clero	ainda	não	sabia	quem	fora	eleito.

Como	acontece	há	séculos	sempre	neste	instante,	um	ânimo	feliz	deveria	eclodir	no	coração	dos	religiosos	e
do	 povo,	 pois	 o	 trono	 de	 Pedro	 não	 estava	 mais	 vazio.	 Desta	 vez,	 no	 lugar	 do	 ânimo	 pulverizou-se	 um
estranhamento.

Nunca	uma	eleição	papal	 tinha	se	mostrado	tão	veloz.	A	decisão	que	demorava	dias,	semanas	e	até	meses
para	ser	tomada	surgiu	em	uma	manhã.	Em	pouquíssimas	horas,	foi	o	tempo	justo	para	os	cardeais	entrarem
na	Capela	Sistina,	assistirem	à	missa,	rogarem	pela	interferência	do	Espírito	Santo	e	proclamarem	o	novo	papa.
À	viva	voz.	Porque	nem	votaram	por	escrito	e	em	sigilo,	só	berraram	o	nome	de	Della	Rovere.	Foi	tudo.

Antes	de	declarar	que	nome	adotaria	e	reinaria	ao	sentar-se	no	trono,	Della	Rovere	encaminhou-se	para	uma
galeria	lateral	à	Capela.	Lá	alfaiates	e	artesãos	iriam	paramentar	o	cardeal	com	uma	nova	bata	de	linho	e	vesti-
lo	com	uma	batina	de	seda	branca	cravejada	de	rubis	e	esmeraldas.	Ajustariam	e	coseriam	o	hábito	papal	a	seu
corpo	com	finas	linhas	banhadas	em	ouro,	perfumariam	suas	carnes	com	fragrâncias	especiais	e	se	retirariam.
Então,	sozinho,	o	cardeal	colocaria	a	mitra	em	sua	própria	cabeça.	Porque	ninguém	pode	coroar	um	papa,	eles
se	 autoconsagram.	 Assim,	 Della	 Rovere	 entraria	 cardeal	 por	 uma	 porta	 e	 sairia	 sagrado	 papa	 pela	 outra.
Enquanto	isso,	a	fumaça	estaria	desenhando	gloriosos	tufos	brancos	pelos	céus	de	Roma.

Della	Rovere	 sentiu	 um	vasto	prazer	 ao	 ser	 respeitosamente	despido	pelos	 sacerdotes.	 Sua	 fisionomia	 era
radiosa	e	seu	rosto	se	abria	num	sorriso	vencedor,	espelho	de	um	espírito	saciado.



Como	ninguém	deve	ou	pode	ver	um	papa	desnudo,	só	em	condições	muito	especiais,	abrigaram	o	cardeal
com	uma	fina	manta	e	o	levaram	para	um	cubículo	aquecido	enquanto	ajustavam	o	traje	papal.

Foi	 súbito	 e	 assombroso.	 Uma	 das	 paredes	 do	 cubículo	 arrastou-se	 num	 ranger	 e	 o	 velho	monge	 cego,	 o
limpador	das	latrinas,	materializou-se	em	frente	ao	cardeal.

Faminto	das	sensações	de	ser	papa,	Della	Rovere	demorou	alguns	instantes	para	despencar	de	seu	estado	de
suprema	 satisfação	 e	 reconhecer	 que	 ali,	 na	 sua	 frente,	 estavam	 dois	 monges	 da	 misteriosa	 ordem	 dos
guardiões	do	Trono	de	São	Pedro.	Os	embalsamadores.

Ambos	 cegos,	 velhos,	 caquéticos,	 personificadores	 da	 humildade,	 da	 humilhação	 inqualificável	 de	 lavar
latrinas,	de	 imiscuir-se	nos	detritos	alheios	estavam	ali	parados,	estáticos.	Olhares	perdidos	numa	 infindável
escuridão,	mãos	 trêmulas.	Um	 levava	nas	mãos	uma	sandália	 rota,	o	outro	segurava	um	cajado	carcomido	e
imprestável.

Aceita	calçar	as	sandálias	de	Pedro,	o	pescador?

Aceita	levantar	o	cajado	de	Paulo,	o	pregador?

Ao	ouvir	as	perguntas,	Della	Rovere	entendeu	que	havia	sim	uma	cerimônia	de	sagração	dos	papas.	Terrível.
Dolorosa	 e	 sublime.	 Equação	 inesperada	 que	 unia	 a	 eternidade	 ao	 ato	 de	 limpar	 latrinas.	 Sagração	 que
ultrapassava	a	compra	dos	votos,	a	corrupção,	a	lei	de	Simão	e	tudo	mais.	Aqueles	dois	velhos	eram	guardiões
das	relíquias	mais	perturbadoras	do	universo.	Os	poderosos	objetos	que	transformaram	a	história	dos	homens
para	 sempre	 estavam	 nas	 mãos	 dos	 seres	 mais	 destituídos	 de	 poder	 que	 se	 poderiam	 encontrar.	 Uma
incongruência	sem	respostas.	Com	certeza	uma	lição	para	todo	novo	papa.

Mas	 acima	 de	 tudo	 a	 cerimônia	 era	 a	 prova	 vital	 e	 categórica	 de	 que,	 apesar	 de	 todos	 os	 planos,
interferências	e	conspirações	dos	homens,	a	escolha	do	papa	era	de	Deus.	Porque	o	emanar	do	 insolúvel	da
condição	humana	reverberava	das	mãos	dos	velhos.

Aceita	calçar	as	sandálias	do	pescador?

Aceita	segurar	o	cajado	do	pregador?

Agora	vejo	claramente	o	que	é	ser	papa!	Deus!	Por	que	me	deixaste	chegar	aonde	cheguei?	Não	mereço.	Sou
um	hipócrita.	Um	dissimulado.	Um	indigno.	Será	que	ninguém	percebe	que	não	posso	ser	papa?

As	sandálias	do	pescador,	aceita	calçá-las?

O	cajado	de	Paulo,	aceita	erguê-lo?

Não	 sou	 um	 servo	 de	Deus!	 Sou	 um	 escravo	 da	malícia!	 Um	 ser	 inferior!	 Fingi	 respeitar	 a	 hierarquia	 da
Igreja,	 tive	 ânsias	 ao	 beijar	 a	mão	dos	 poderosos,	mas	 beijei!	 Zombei	 das	 ideias	 alheias	 e	 até	 da	 fé.	Nunca
agradeci	 cada	 pão	 que	 comi,	 nem	 chorei	 por	 amor.	 Respondam,	 monges	 cegos,	 mereço	 ser	 papa?	 Torturei
homens	sem	nenhuma	necessidade.	Porque	tudo	e	todos	me	parecem	o	nada	frente	a	minha	nefasta	volúpia.	E
a	sandália	é	tão	surrada	e	velha.	O	cajado	tão	maltratado.	Como	um	ser	como	eu	pode	zelar	por	tão	delicados	e
sublimes	objetos?

Della	Rovere	se	confessava	espontaneamente.	Do	centro	do	seu	umbigo,	do	fundo	do	seu	espírito	nasciam	as
palavras.	E	o	choro.	Verdadeiro	e	 impiedoso	que	 jorrava	pelo	rosto.	Despejando	arrependimentos,	culpas	e	a
mais	destruidora	das	sensações:	a	noção	da	insignificância	do	ser	humano.

Por	favor,	Jesus,	não	me	faça	sofrer	mais.	Demonstre	a	todos	que	a	minha	escolha	foi	um	equívoco	sem	luz.
Faça	com	que	o	tempo	volte	atrás!

Neste	 instante	os	monges	deram	as	costas	para	o	cardeal	e	começaram	a	caminhar	de	volta	para	o	negro
corredor	que	desembocava	na	parede	do	cubículo.	Levavam	a	sandália	e	o	cajado.

Della	Rovere	sofreu	um	estremecimento	e	do	mesmo	lugar	de	onde	tinha	nascido	o	germe	da	insignificância,
do	umbigo,	nasceu	uma	outra	noção.	Arrebatadora	e	 vitoriosa.	 Imbatível.	A	 revelação	de	que	o	 imperdoável
nesta	vida	só	é	possível	de	ser	perdoado	por	quem	o	cometeu.	Porque	mesmo	o	perdão	institucional	vindo	de
quem	venha,	sacerdotes,	juízes,	santos	ou	bruxos,	jamais	funciona.	Só	o	indivíduo	que	praticou	o	imperdoável	é
capaz	de	gerar	seu	próprio	perdão.	E	assim	o	cardeal	se	autoperdoou.

Parem!	Esperem!

Os	monges	retornaram	e	o	cardeal	beijou	a	sandália	e	chorou	sobre	o	cajado.



Sim.	Serei	papa!	Com	todo	o	maldito	que	possuo!	Deus!	Esprema	gota	a	gota	tudo	aquilo	que	sou	e	que	não
sirva	 aos	 seus	 divinos	 propósitos.	 Faça	 que	 por	 estas	 veias	 não	 corra	 mais	 o	 meu	 sangue.	 E	 sim	 aquele
escolhido	 pelos	 céus!	 Faça	 de	 mim	 o	 que	 quiser,	 Senhor!	 Mas	 Lhe	 rogo,	 Lhe	 suplico,	 faça	 de	 mim	 um
verdadeiro	e	inesquecível	papa.

Sagrado	Santo	Padre	na	cerimônia	secreta,	Della	Rovere	deixou	o	cubículo.	Voltou	ao	ritual	dos	paramentos.
Quando	os	sacerdotes	entregaram	a	mitra	para	o	cardeal	se	autocoroar,	seu	olhar	ficou	cabisbaixo.	Observou	a
mitra	em	partes,	aos	pedaços.	Não	foi,	como	muitos	imaginaram,	por	estar	admirado	ou	intimidado	pelo	poder
faiscante	dos	diamantes.	O	mecanismo	foi	outro.	O	cardeal	enxergou	uma	coroa	de	espinhos	no	lugar	da	mitra.
Exatamente	como	Pio	III	o	tinha	alertado.

*	*	*

Monsenhor	Filippo	abriu	sua	valise,	pescou	seu	caderno	de	notas	e	escreveu.

Acabei	de	descobrir	o	Paraíso	Terrestre.	Sei	que	este	fato	é	mais	do	que	uma	honra,	pode	ser	considerado	o
sinal	 de	minha	 santificação.	Mas	 um	 enorme	 dilema	 teológico	 se	 coloca:	 a	 partir	 de	 agora	 serão	 os	 santos
necessários	para	a	humanidade?	Como	o	Éden	existe,	 já	que	estou	nele,	qual	o	motivo	para	a	existência	dos
santos?	O	que	irá	acontecer	com	as	cerimônias	de	canonizações?	E	com	os	sacramentos?	As	missas?	Porque,	se
Deus	 abriu	 as	 portas	 do	 Paraíso,	 toda	 a	 teologia,	 toda	 a	 existência	 humana,	 tudo	 deverá	 ser	 repensado
profundamente.	Qual	é	o	verdadeiro	significado	da	abertura	dos	portões	do	Éden?	Que	Deus	nos	perdoou	do
pecado	original?	Que,	por	conseguinte,	libertou	os	homens	da	culpa	do	pecado?	Tudo	e	todos	estão	perdoados?
Qualquer	ser	humano	pode	aqui	entrar	e	desfrutar	o	Paraíso?	Por	quê?	O	que	aconteceu?	Se	o	Juízo	Final	ainda
não	ocorreu,	como	penetrei	no	Solo	do	Senhor?	Perguntas	e	mais	perguntas,	todas	sem	resposta.	Irei	visitar	e
investigar	 palmo	 a	 palmo	 o	Horto	 do	 Senhor	 e	 buscarei	 criteriosas	 soluções	 para	 todas	 essas	 indagações	 e
enigmas.	 Uma	 última	 nota:	 mesmo	 exultante	 sabendo	 que	 fui	 benzido	 pelo	 triunfo	 Divino,	 meu	 coração	 se
entristece,	 pressinto	 que	 não	 há	 mais	 razão	 nem	 fundamento	 para	 a	 existência	 do	 Vaticano,	 do	 clero,	 das
ordens	religiosas	e	do	papa.	O	Paraíso	Terrestre	os	suplantou	e	este	argumento	é	irrefutável.	Amém.

*	*	*

Della	Rovere	subiu	na	liteira	de	ouro	e	foi	levado	pelos	oito	pajens	em	efusivo	desfile	pela	Capela	Sistina.	Os
cardeais	se	ajoelharam	em	reverência	enquanto	recebiam	as	primeiras	bênçãos	do	novo	Santo	Padre.

A	 fisionomia	 de	Della	Rovere	 continuava	marcada	 pelo	 sorriso,	 não	 tão	 vencedor	 nem	 radioso	 como	 tinha
surgido	no	momento	de	sua	eleição.	Era	apenas	protocolar.

Como	uma	abelha	irritante,	a	figura	de	Pio	III,	sua	bondade,	solidão	e	atonia	teimavam	em	zunir	pela	mente
do	cardeal.

Pio	III	meteu	sua	mão	no	fogo	por	algo	muito	ameaçador.	Terrível.	O	que	poderia	ter	sido?	A	morte	da	Igreja!
Como	não	me	dei	conta?	A	morte	da	 Igreja.	A	mais	apocalíptica	das	mortes!	Agora	entendo	a	magnitude	do
sofrimento	que	o	afligia.	Seu	isolamento,	seu	horror.	Pio	III	aspirou	a	glória	por	sentir-se	o	último	dos	papas!
Isso	significa	que	nunca	alcançarei	a	glória.	Meu	papado	jamais	será	reconhecido	pela	história	de	Deus	ou	dos
homens!	Filippo!	O	monsenhor.	Ele	 tem	a	chave	desse	mistério.	Para	onde	Filippo	 terá	 ido?	O	que	 será	que
descobriu	que	pode	destruir	a	Igreja?	Um	novo	credo?	Uma	ideia?	Sim.	Uma	ideia	nova.	Ideias	são	as	armas
mais	malditas	 que	 conheço	 porque	 são	 as	mais	 destruidoras!	 Como	 se	 vence	 uma	 ideia?	Não	 sei.	 Ninguém
sabe.	Só	sei	que	serei	capaz	de	tudo.	Declararei	todas	as	guerras	se	preciso	for,	mas	Filippo	não	vai	destruir	a
Igreja	de	Cristo!	Nem	o	meu	papado.

A	liteira	parou	e	baixou	em	frente	ao	altar.	O	silêncio	espalhou-se	pela	Capela	Sistina.	Della	Rovere	subiu	três
degraus	e,	antes	de	sentar-se	no	trono	colocado	ao	lado	do	altar,	proclamou:	reinarei	com	o	nome	de	Júlio	II.
Amém.



SEGUNDA	PARTE
A	GUERRA

Para	os	teólogos	da	Idade	Média,	não	representava	o	paraíso	apenas	um	mundo	intangível,	incorpóreo,	perdido	no	começo	dos
tempos,	nem	simplesmente	alguma	fantasia	vagamente	piedosa,	e	sim	uma	realidade	ainda	presente	em	sítio	recôndito,	mas

porventura	acessível.
SÉRGIO	BUARQUE	DE	HOLANDA

"Deus	estava	desenhando	o	mundo.	Em	cada	lugar	colocava	um	desastre	natural:	um	vulcão	aqui,	um	furacão	ali,	terremotos
acolá.	De	repente	concebeu	um	país	de	beleza	esplendorosa.	Isto	chamou	a	atenção	de	São	Pedro,	que	reclamou	da	injustiça
com	que	as	benesses	da	natureza	eram	distribuídas	pela	terra.	Então,	Deus	respondeu:	Você	vai	ver	o	povinho	que	eu	vou	pôr

lá!"
ANEDOTA	POPULAR	BRASILEIRA,	ANÔNIMO
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E	para	que	serve	o	sininho	de	prata,	abadessa?

Para	interromper	reuniões,	 iniciar	conversações,	marcar	o	início	e	o	término	das	refeições.	Dividir	o	tempo
em	atenções,	Santidade.

A	 venerável	 abadessa	 está	 sendo	 tão	 gentil.	 E	 ainda	 se	 expressando	 em	 vocábulos	 rimados.	 Refeições,
atenções,	reuniões.	Parece	até	um	sino	ecoado.

Mas	estas	são	as	funções	do	sininho,	Santidade.

Outra	palavra	rimada.	Funções.	Por	que	a	abadessa	está	falando	aos	versinhos?

Para	alegrar	a	conversa.	Já	que	tenho	a	certeza	de	que	a	Santidade	conhece	perfeitamente	os	deveres	de	uma
governanta	papal.

A	abadessa	nunca	esperou	ser	convocada	para	uma	audiência	com	Júlio	II.	Sabia	que	seu	futuro	após	a	morte
de	Pio	III	seria	o	desterro.	Era	evidente	que	o	novo	Santo	Padre	a	destituiria	do	cargo	e	a	transferiria	para	um
convento	de	monjas	bem	distante	do	Vaticano.	De	preferência	para	um	lugar	esquecido	e	pobre.

Como	conhecia	o	caráter	vingativo	do	cardeal	Della	Rovere,	um	isolamento	brutal	seria	o	castigo	escolhido
por	ter	sido	fiel	servidora	do	falecido	papa.	Resignada,	pressentia	momentos	de	extensa	solidão	e	gigantescos
silêncios	que	 já	 reverberavam	em	seu	espírito.	Todavia	 sem	 feri-la,	 apenas	 incomodando	 seu	amor-próprio	e
ampliando	suas	lembranças	de	Filippo.

A	abadessa	estava	quase	correta	em	seu	raciocínio	e	suposições.	O	que	ela	não	tinha	levado	em	conta	era	que
a	mente	de	Della	Rovere	não	funcionava	mais	como	a	de	um	cardeal	ambicioso.	Seu	espírito	agora	girava	na
complexa	e	limítrofe	órbita	papal.	Igualmente	distante	dos	homens	e	de	Deus.	Meio	caminho	entre	ser	humano
e	ser	divino.	Entre	o	Céu	e	a	Terra.	Limbo	de	poder	exorbitante	onde	aparentemente	não	existe	o	estado	de
insatisfação,	 já	 que	 o	 desejo	 de	 um	 papa	 é	 imediatamente	 saciado.	 Órbita	 traiçoeira	 que	 desconhece	 que	 a
insatisfação	 é	 um	 estado	 perene	 e	 intrínseco	 de	 todo	 ser	 humano.	 Fato	 que	 permitiu	 a	 muitos	 poderosos
tentarem	em	vão	aplacar	seus	desejos	com	massacres	e	guerras	desnecessárias.

Convencida	de	que	não	tinha	nada	a	perder,	a	abadessa	pensava	que	estava	medindo	forças	com	um	homem
belicoso	e	sarcástico,	que	a	tinha	convocado	para	atirá-la	na	humilhação	através	de	uma	conversa	descabida
em	torno	das	utilidades	de	um	simples	sininho	de	prata.	Mas	o	encontro	se	revelaria	muito	mais	surpreendente
e	o	castigo,	estarrecedor.

Tomada	 por	 um	 ódio	 mesquinho	 pela	 ridícula	 peça	 de	 prata	 e	 levada	 por	 um	 determinismo	 suicida,	 a
abadessa	debochava	das	perguntas	de	Júlio	II	através	do	responder	em	rimas	pobres.	Tentando	demonstrar	ao
papa,	 numa	 linguagem	 que	 ele	 bem	 conhecia,	 que	 ela	 ainda	 estava	 viva	 apesar	 de	machucada,	 saudosa	 de
Filippo	e	consciente	de	que	seria	desterrada.

Abadessa!	Contenha-se!	Não	preciso	de	sua	ironia	para	reinar!

Perdão,	Santidade.

Ao	contrário	do	que	todos	imaginam,	preciso	da	sua	ajuda,	abadessa.

Quando	 Júlio	 II	 declarou	 ao	mundo	 que	 precisava	 do	 auxílio	 da	 abadessa	 para	 a	 glória	 de	 seu	 papado,	 o
Vaticano	inteiro	foi	sacudido	por	mais	um	espasmo.

Foram	tantos	os	espasmos	sofridos	pelo	clero,	por	tão	diferentes	motivos	e	em	tão	pouco	tempo,	que	até	o
grande	amigo	do	papa,	o	doutor	Vigo,	desconfiou	que	Júlio	II	estava	sendo	envenenado	por	alguma	frenética
substância	tóxica	vinda	dos	céus.



Porque,	ao	sentar-se	no	trono	de	Pedro,	Júlio	II	não	parou	de	surpreender	o	mundo	com	ordens	inesperadas	e
deliberações	impensáveis.	Sua	atividade	física	era	tão	excessiva	que,	além	dos	frades	Carlo	e	Camilo,	mais	oito
prelados	 foram	 convocados	 para	 redigir	 os	 decretos	 papais.	 Ininterruptos	 e	 profusos.	 Que	 nasciam	 nos
corredores,	pavilhões,	antessalas,	salas,	capelas,	em	todos	os	lugares	e	ocasiões.	Júlio	II	andava	sem	cerimônia
pelo	Vaticano	inteiro	enquanto	despejava	suas	leis	sobre	a	cristandade.

No	mesmo	dia	de	sua	sagração	decidiu	redecorar	os	aposentos	papais,	principalmente	o	teto	anódino	e	sem
vida.	 Convocou	 arquitetos,	 pintores,	 artistas	 e	 ordenou	 mais:	 a	 construção	 da	 maior	 igreja	 do	 universo,	 a
Basílica	de	São	Pedro,	debruçada	sobre	uma	praça	colossal	que	por	sua	vez	era	abraçada	por	pilastras	nunca
vistas.	Ordens	que	deviam	ser	cumpridas	sem	reservas	ou	questionamentos,	de	imediato.

Júlio	II	não	perguntava	jamais	quanto	custava	fazer	isto	ou	aquilo,	só	indagava	pelo	tempo.	Quanto	tempo?	E
quando	 lhe	 era	 especificado	 o	 tempo	 necessário	 para	 a	 realização	 do	 exigido,	 dividia	 a	 cifra	 temporal	 pela
metade,	dando	por	encerrado	o	assunto	e	estabelecendo	o	prazo	de	entrega.

Em	parcas	semanas	de	reinado	Júlio	II	refez	o	exército	do	papado	e	o	tomou	a	força	terrestre	mais	temida	da
península	itálica.

Cartas	 para	 reinados,	 principados	 e	 ducados	 eram	 expedidas	 incessantemente,	 exigindo	 das	 cabeças
coroadas	total	obediência,	ouros	e	reverência,	mas,	principalmente,	ensinando	a	todos	que	quem	reinava	era
ele,	Júlio	II.

Cercado	por	uma	confusão	de	assistentes,	o	papa	visitava	as	obras	em	seus	aposentos	quando	informou	aos
presentes	que	necessitava	da	ajuda	da	piedosa	religiosa.	Carlo	e	Camilo	entreolharam-se	abobados.

Um	sininho	de	prata.	Parece-me	um	fabuloso	expediente,	abadessa.	Aliás,	tudo	o	que	me	explicou	é	de	imenso
valor.	Claro	está	que	não	posso	prescindir	de	seus	serviços.	A	abadessa	conhece	toda	a	rotina	papal	e	sempre
foi	cuidadosa	em	todos	os	detalhes.

Obrigada,	Santidade.

A	 abadessa	 passará	 a	 exercer	 a	 função	 de	 governanta	 papal	 conselheira.	 Trata-se	 de	 um	 novo	 cargo
honorífico	que	acabei	de	criar.	Redija	o	decreto,	 frei	Carlo!	A	abadessa	irá	 instruir	constantemente	as	outras
religiosas	 sobre	 a	 melhor	 forma	 de	 me	 servir.	 Mas	 não	 poderá	 tocar	 em	 nada!	 Principalmente	 em	 meus
alimentos	 e	 refeições,	 que	 ficarão	 a	 cargo	 dos	 frades	 dominicanos	 sob	 a	 fiscalização	 do	 doutor	 Vigo.	 A
venerável	 abadessa	 trabalhará	na	antessala	 como	conselheira	 e	por	nenhum	pretexto	poderá	 entrar	no	meu
quarto,	na	câmara	papal.	Que	assim	se	cumpra!	A	abadessa	pensou	em	ajoelhar-se,	mas	 já	estava	ajoelhada.
Então,	 curvou-se	 ainda	 mais,	 subjugada	 pelo	 peso	 do	 inesperado	 decreto.	 Pressentindo	 que	 havia	 nele	 um
volumoso	 castigo	 oculto,	 ficou	 tão	 atordoada	 com	 a	 imprevista	 nomeação	 que	 foi	 incapaz	 de	 atinar	 com	 a
magnitude	da	punição.

Camilo!	 Redija	 um	 outro	 documento.	 Sinto-me	 tão	 generoso.	 Desta	 vez	 para	 o	 Santo	 Ofício.	 Que	 se	 faça
público	 que	 o	 papa	 Júlio	 II	 em	magnânimo	 perdão	 retira	 as	 graves	 acusações	 que	 pesam	 sobre	monsenhor
Filippo,	o	teólogo.	Que	o	Santo	Padre	isenta	o	referido	prelado	de	qualquer	crime,	sentenciando	que	ele	é	um
homem	inocente	e	permitindo	sua	volta	ao	Vaticano.	Que	assim	se	cumpra!	O	que	pensa	destes	dois	decretos,
abadessa?

Penso	que	Sua	Santidade	é	um	rio	de	bondade.

Jamais	pronuncie	esta	frase	de	novo,	abadessa!	Não	sou	rio,	nem	mar,	nem	bosque	de	coisa	nenhuma!	O	papa
Pio	 III,	 o	 idiota	 bondoso	 está	 morto	 e	 enterrado!	 E	 eu	 odeio.	 Todos	 estão	 me	 ouvindo?	 Odeio	 essas	 frases
figuradas,	aparentemente	suculentas	e	adocicadas	com	adulação,	mas	cujo	conteúdo	é	comparável	ao	de	um
barril	de	vinho	vazio!	Estas	frases	não	significam	nada	para	mim	porque	me	considero	uma	pessoa	prática.	E
agora	podem	se	retirar!	A	abadessa,	Carlo	e	Camilo	ficam!

Enquanto	seis	operários,	cinco	prelados,	dois	cardeais,	quatro	pintores	e	três	assistentes	saíam	do	aposento
em	silenciosa	reverência,	dos	olhos	de	Júlio	II	escapulia	a	atração	que	a	beleza	da	abadessa	produzia.

Toda	de	branco,	ajoelhada	e	curvada	exalando	frescor,	ela	condensava	um	magnetismo	intangível,	feminino.
Aparentemente	 suplicante	 e	 passivo,	 mas	 atuante.	 Uma	 suave	 figura	 de	 mulher	 que	 Júlio	 II	 cobria	 com
admirações,	porções	de	ódios	e	pedaços	de	vinganças.	Porque	ela	se	curvava	a	ele,	mas	não	se	vergava	à	sua
vontade.

Governanta	conselheira!	Desejo	visitar	a	sala	dos	documentos	sigilosos.



A	abadessa	torceu	os	pétreos	cachos	de	uva	que	ornamentavam	a	lareira,	a	parede	girou	e	eles	entraram	pela
passagem.	Cruzaram	um	 cubículo	 escuro	 e	 depois	 de	 atravessarem	 o	 estreito	 corredor	 entraram	numa	 sala
repleta	de	caixas	forradas	com	veludos	de	diferentes	cores.

Onde	está	o	anel	de	Pio	III?	O	sinete	papal,	abadessa?

O	papa	Pio	III	foi	enterrado	com	o	anel,	Santidade.

Mentira!	Vigo	fez	a	exumação	do	cadáver	e	encontrou	uma	falsificação	dependurada	no	dedo	podre	de	Pio
III!	Carlo,	traga	a	caixinha	do	anel!	Abadessa,	abra	e	veja	o	que	tem	dentro!

Está	vazia,	Santidade.

Vazia.	Que	pena,	o	verdadeiro	sinete	de	Pio	III	desapareceu!	Onde	está	a	correspondência	do	falecido	papa
com	o	rei	de	Portugal?

Na	caixa	dos	pergaminhos,	Santidade.

É	esta	caixa?

Sim,	Santidade.

Vazia.	Outra	caixa	vazia.	Creio	que	estes	documentos	foram	queimados.	Por	quê,	abadessa?

Não	sei,	Santidade.

Piedosa	 abadessa,	 admito	 que	 perdi	 o	 rastro	 de	 monsenhor	 Filippo.	 Para	 onde	 ele	 viajou?	 Onde	 está
Francesco?	E	o	navegador?	Em	que	mares	navega?

Se	me	permite,	Santidade,	posso	dar	uma	sugestão.	Por	que	não	escreve	uma	carta	ao	rei	de	Portugal?	Só	ele
será	capaz	de	responder	às	suas	perguntas,	 já	que	esta	matéria	era	assunto	privado	entre	o	referido	rei	e	o
falecido	papa.

Como	não	pensei	nisto	antes?	Que	bela	sugestão!	Camilo,	leia	a	mensagem	do	rei	de	Portugal!

Infelizmente	 não	 há	 mensagem	 da	 Coroa	 Portuguesa,	 Santidade.	 Sua	 majestade,	 o	 rei	 Dom	 João	 II	 se
encontra	em	estado	de	profunda	tristeza	e	está	encerrado	numa	torre.	Após	a	morte	de	seu	filho	único	em	um
trágico	acidente	a	cavalo,	o	rei	praticamente	isolou	o	reino	de	Portugal	do	resto	do	mundo	em	sinal	de	luto.

Desconheço	 a	 razão	 que	 me	 leva	 a	 pensar	 neste	 instante	 no	 meu	 amigo	 Vigo.	 Um	 brilhante	 médico.
Especialista	 em	 decepar	 protuberâncias	 do	 corpo	 humano.	 Testículos,	 pênis,	 tetas,	 seios.	 Por	 que	 será	 que
estou	pensando	nele?	Agora	me	conte,	abadessa,	monsenhor	Filippo	foi	ao	encontro	do	quê?	Do	Santo	Graal?
Da	Arca	de	Noé?	Da	Coroa	de	Espinhos	de	Jesus?	Vai	aparecer	aqui	com	um	anjo	engaiolado?	Que	ideia	nova
foi	revelada	a	Filippo?

Não	sei,	Santidade.	Não	sei.

Quando	souber	me	avise.	Ou	melhor,	quando	Filippo	retornar	não	deixe	de	me	comunicar.	A	abadessa	está
dispensada.	Esteja	pronta	para	me	servir.	Amanhã,	a	partir	da	segunda	hora	canônica.

Nauseada,	 a	 abadessa	 saiu	 trôpega	 pelo	 ninho	 submerso	 de	 aposentos	 secretos	 e	 passagens	 labirínticas.
Reconhecendo	 que	 seu	 castigo	 seria	 o	 de	 trabalhar	 para	 a	 glória	 de	 Júlio	 II.	 Tormentoso	 viver	 que	 a	 faria
prisioneira	da	antessala	papal	e	de	chamariz	para	Filippo.

Punição	 devastadora	 que	 se	 abate	 sobre	 o	 destino	 de	multas	 pessoas	 que	 são	 obrigadas	 a	 trabalhar	 sem
vocação	ou	prazer	numa	atividade	que	detestam.	De	servirem	a	uma	causa	que	seus	interiores	rejeitam.

Divergência	 entre	 corpo	 e	 alma	 que	 devora	 o	 viver	 e	 que	 condena	 estes	 seres	 a	 um	 desterro	 interno.
Sofrimento	sem	dúvida	mais	cruel	do	que	o	vivenciado	por	um	desterro	verdadeiro	e	 tão	repleto	de	apatia	e
frustração	como	o	conteúdo	de	uma	caixa	vazia.



14
A	SURPRESA	DO	SEXO	DOS	ANJOS

Aleluia!	 Nunca	 me	 senti	 tão	 próximo	 de	 Deus.	 Os	 anjos	 nos	 guiaram	 até	 uma	 clareira	 no	 meio	 de	 um
inacreditável	bosque	verde.	Uma	espécie	de	ventre	entre	duas	colinas,	onde	existe	um	riacho	e	uma	pequena
gruta	que	nos	serve	de	abrigo	durante	a	noite.

Os	flancos	da	floresta	formam	muros	esverdeados	e	hirsutos	que	nos	defendem	do	sol	e	das	regas	do	Senhor,
das	 chuvas	 diárias,	 copiosas	 e	 grossas	 que	 nutrem	 a	 natureza	 e	 refrescam	 nossos	 corpos.	 Chuvas	 que
acontecem	sempre	pelas	tardes	e	terminam	pontuais	com	o	surgir	de	um	mágico	arco-íris	que	circunda	o	pôr
do	sol.	Sendo	mais	exato,	uma	cerimônia	solar	indescritível.

Flores	prateadas	e	frutos	grandiosos	se	projetam	do	alto	da	copa	das	árvores,	adornando	como	uma	coroa	de
esplendor	a	nossa	clareira.

No	Paraíso	a	natureza	é	exuberante	e	ao	mesmo	tempo	pacífica.	Pássaros	de	todas	as	cores	se	atiram	do	céu
sobre	 nossas	 cabeças,	 traçando	 belezas	 no	 ar.	 Borboletas	 surgem	 das	 fendas	 da	 gruta,	 desenhando	 novelos
coloridos	para	enfeitiçar	os	olhos.

Animais	existem	por	toda	parte,	aquáticos,	terrestres	e	voadores,	seres	jamais	vistos	por	mim	e	acredito	por
nenhum	 outro	 humano.	 Em	 sua	 maioria	 são	 dóceis,	 incapazes	 de	 nos	 ferir	 ou	 amedrontar.	 Não	 enxerguei
cavalos,	 dromedários,	 vacas,	 touros	 ou	 lobos,	 entretanto	observei	 a	 existência	de	um	verdadeiro	 exército	de
pequenos	macacos	dourados	que	saltam	de	galho	em	galho	em	feliz	algazarra.

Jamais	escutei	um	bramido	ou	rugido	ameaçador,	portanto,	não	existem	feras	no	Paraíso.	Os	ruídos	que	ouço
provêm	de	longos	silvados	e	do	contínuo	trinar	dos	passarinhos	que	cantam	para	a	glória	de	Deus.

As	noites	são	cálidas.	O	vento	não	é	forte	e	sopra	uma	brisa	de	perfumes	florais	que	penetra	pelas	narinas	em
deleitosa	fragrância.	Do	cintilante	firmamento	noturno,	estrelas	se	despregam	e	iluminam	a	floresta	com	seus
rastros	faiscantes.

Quanto	aos	anjos,	descobri	que	não	se	dividem	só	em	nove	hierarquias	como	todos	os	teólogos	equacionaram.
Além	dos	 principais:	 serafins,	 de	 cor	 vermelha,	 querubins,	 azuis,	 e	 tronos,	 amarelos,	 afirmo	 a	 existência	 de
inúmeras	outras	legiões	e	tropas	angelicais	para	ser	classificadas	e	catalogadas.

Esclareço	que	dos	corpos	dos	anjos	não	emanam	 luzes	nem	espículas	 radiosas,	É	certo	que	a	pele	deles	é
algo	 brilhosa,	mas	 não	 é	 luzidia.	 Aproveito	 para	 confessar	 que	 encontrei	 arcanjos	 opacos,	 o	 que	 complicará
bastante	uma	futura	classificação.

O	colorido	dos	anjos	não	é	total.	Ao	contrário	do	que	se	supunha,	as	cores	são	misturadas	e	distribuídas	em
desenhos	variados	pelos	seus	corpos.	Observam-se	faixas	coloridas	pelos	braços	e	pernas,	enquanto	no	tórax	e
nas	costas	se	encontram	pigmentações	arredondadas	e	circulares	bastante	perturbadoras.

Como	era	de	meu	 conhecimento,	 os	 anjos	 do	Paraíso	não	possuem	asas,	mas	 isso	não	quer	dizer	 que	não
apresentem	penas.	Notam-se	resíduos	de	penas,	ou	de	pequenas	penas,	nos	lóbulos	das	orelhas	e	fixados	nos
calcanhares.	Em	outros	casos,	 tufos	de	penas	cobrem	as	cabeças	dos	serafins	superiores	ou	são	usadas	para
adornar	os	órgãos	genitais.	Advindo	daí	duas	conclusões.

Primeira,	as	auréolas	não	são	de	luzes	como	pensávamos	e	sim	feitas	de	penas	oriundas	das	antigas	asas.

Segunda,	 a	 genitália	 normal	 dos	 seres	 do	 Senhor	 alcança	 um	 grau	 de	 desenvolvimento	 bastante
surpreendente.	Em	outras	palavras,	maduro.	Apesar	de	inativos	e	puros,	os	pênis	angelicais	boiam	e	balançam
no	 ar	 sendo	 exibidos	 sem	 nenhum	 sentimento	 de	 vergonha.	 Até	 os	 anjos	 crianças,	 ainda	 sem	 classificação
possível,	são	capazes	de	tocar	seu	próprio	sexo	em	frente	de	querubins	fêmeas	sem	nenhum	constrangimento.

A	 liberdade	 do	 estado	 paradisíaco	 proporciona	 aos	 anjos,	 arcanjos	 e	 serafins	 fêmeas	 uma	 nudez	 tão
desinibida	que	este	comportamento	só	pode	ser	obra	da	ingenuidade	original	e	de	uma	sublime	integridade.



Seios,	vulvas	e	nádegas,	jovens	e	envelhecidas,	mas	certamente	imaculadas,	desfilam	sem	recato	pelas	trilhas
do	Senhor,	demonstrando	que	o	pecado	só	existe	na	mente	dos	expulsos	do	Paraíso.

Por	tudo	isso	passei	a	olhar	para	baixo,	embutindo	os	olhos	nas	pálpebras	em	sinal	de	respeito	e	contrição,
porque	sou	um	pecador	original.	Para	não	permitir	que	meu	sobrinho,	 cuja	 recuperação	 foi	milagrosa,	 fosse
sufocado	pelo	esplendor	carnal,	obriguei	Francesco	a	jamais	abrir	seus	olhos	quando	em	presença	de	um	ser
celestial.

Foi	revelado	a	mim	que	o	chefe	das	milícias	celestiais	desta	parte	do	Paraíso	não	é	o	príncipe	Rafael,	como	foi
anunciado	pelos	profetas	em	seus	escritos.	O	arcanjo	maior	que	lidera	todos	os	outros	anjos	do	Paraíso	não	é	de
cor	 verde,	 nem	 carrega	 nos	 braços	 uma	 criança	 que	 segura	 um	 peixe	 rubi,	 nem	muito	 menos	 de	 sua	 face
descem	setenta	mil	lágrimas	por	ano.

A	nova	descrição	é	a	seguinte:	ele	é	de	cor	púrpura	salpicada	com	manchas	negras	e	vermelhas,	carrega	um
arco	e	flecha	muito	tosco,	sinal	primitivo	das	posteriores	raízes	violentas	dos	homens,	de	sua	face	escorre	suor
de	 odor	 acre,	 indicação	 segura	 dos	 esforços	 dos	 anjos	 em	 se	 humanizarem	 para	 mim,	 e	 o	 séquito	 que
acompanha	este	príncipe	celestial	o	chama	respeitosamente	de	Tuabetã.

Tuabetã.	Memorizar	 este	 nome.	 Tuabetã	 designa	 seus	 arcanjos	 auxiliares	 com	 os	 seguintes	 nomes:	 Tupiá,
Acatu,	Catubuí,	Bubuí,	 Piubá,	Brorió,	 Piabita	 e	Araritu.	Bem	diferentes,	 portanto,	 dos	 nomes	 sacramentados
nos	escritos	santos:	Nemamiah,	Leiale,	Aarahel,	Mizrael,	Ariel,	Asaliah,	Mebahiah	e	Anauel.

Pergunto:	 que	 razão	 me	 leva	 a	 querer	 recatalogar	 e	 estabelecer	 uma	 nova	 classificação	 para	 os	 anjos?
Nenhuma.	Deus	abriu	as	portas	do	Paraíso	e	ponto.	Devemos	aceitar	o	Horto	do	Senhor	como	se	apresenta,
sem	questionamentos	ou	indagações	classificatórias.	O	Éden	foi	criado	por	Ele	e	nosso	dever	é	respeitar	a	Sua
Obra.

Aleluia!	 Todas	 as	 observações	 presentes	 neste	 relato	 devem	 ser	 esquecidas.	 Porque	 são	 inúteis	 e
dispensáveis.	Peço	a	Deus	perdão	por	tentar	analisar	e	descrever	o	Paraíso	e	seus	súditos.	Quem	sou	eu	para
entender	as	razões	do	absoluto?

Perdão,	 Senhor.	 Perdão,	 Tuabetã.	 Irei,	 como	 mandam	 as	 Escrituras,	 usufruir	 o	 Éden	 Terrestre,	 o	 Jardim
Supremo.

*	*	*

Só	ar,	nada	mais	que	ar.

Enquanto	 Filippo	 escrevia	 próximo	 a	 uma	 pequena	 fogueira,	 Francesco	 foi	 tomado	 por	 uma	 reconfortante
sensação	que	anestesiou	sua	dor	moral.	Aconteceu	no	centro	da	clareira,	ao	vislumbrar	a	lua.

Parecia	estar	tão	perto	dele,	tão	abrangente,	que	o	menino	extasiou-se.	Da	borda	do	astro	sentiu	o	nascer	de
fios	ilusórios	que	atraíram	seu	respirar.

Invisíveis	feixes	lunares	pinçaram	do	interior	de	sua	alma	um	canto.	Límpidas	notas	musicais	de	excepcional
precisão	melódica	circularam	por	sua	boca,	giraram	pela	clareira	e	rodaram	pela	amplidão	paradisíaca.	Em	ar,
nada	mais	que	ar.

Não	mudou	nada.	Está	igual,	tio.	Perfeita.

Aqui	tudo	é	perfeito,	Francesco.

Estou	falando	da	minha	voz.	A	Santidade,	o	papa	Pio	III,	ficará	contente	em	escutá-la	de	novo.

Talvez,	 Francesco.	 Talvez	 a	 Santidade	 fique	 muito	 feliz	 em	 saber	 que	 as	 Escrituras	 e	 a	 Bíblia	 não	 se
enganaram,	 já	que	o	Paraíso	Terrestre	existe.	Mas	o	mais	provável	é	que	a	Santidade	se	surpreenda.	Afinal,
para	que	vamos	precisar	de	um	papa?	O	príncipe	Rafael,	quer	dizer	o	arcanjo	Tuabetã,	comandante	das	milícias
celestiais,	 será	 o	 novo	 chefe	 da	 Igreja.	 Ele	 é	 um	 anjo	 e	 está	 muito	 mais	 próximo	 da	 órbita	 de	 Deus.	 A
cristandade	não	vai	precisar	mais	da	Igreja	como	instituição,	apenas	do	Paraíso.

E	o	Vaticano?	Nunca	mais	vamos	voltar?

Não	 me	 interrompa,	 Francesco,	 porque	 tenho	 um	 enorme	 problema	 teológico	 nas	 mãos	 e	 não	 sei	 como
anunciá-lo	ao	mundo!	Siga	meu	raciocínio!	Qual	o	significado	da	descoberta	do	Paraíso?	Que	Deus	nos	libertou



da	 culpa	 do	 pecado	 original?	 Qualquer	 ser	 humano	 pode	 entrar	 aqui	 e	 desfrutar	 o	 Éden?	 Por	 quê?	 O	 que
aconteceu?	Não	existirá	mais	o	Juízo	Final?

Deus	mudou	de	ideia.

Não,	Francesco!	Deus	não	muda	de	 ideia	assim!	Tudo	é	muito	mais	profundo	do	que	você	 imagina.	Pense!
Homens,	mulheres	e	crianças	não	precisarão	mais	pagar	com	o	suor	de	seus	rostos	o	pão	de	cada	dia,	no	Horto
do	Senhor	não	há	trabalho.	Não	é	necessário	plantar,	os	alimentos	são	dados	por	Deus!	Estará	a	humanidade
preparada	para	assim	viver?	As	transformações	que	ocorrerão	na	história	dos	homens	e	da	teologia	serão	tão
destruidoras	e	irreversíveis	que	a	própria	história	deixará	de	existir!	Isto	é	possível?	A	morte	da	História.

Vou	cantar	de	novo.	É	melhor.	Porque	se	continuar	pensando	nessas	complicações,	o	tio	vai	ter	uma	dor	de
cabeça	igual	à	do	papa	Pio	III.

Chega	de	cânticos!	Você	ainda	está	muito	fraco.	Coma	a	carne	branca	e	beba	da	água	santa.

Esses	alimentos	que	os	anjos	nos	oferecem	são	o	quê?	Animais	ou	 frutas?	A	carne	é	branca	 igual	à	de	um
peixe	 cozido,	 mas	 gosto	 de	 peixe	 não	 tem.	 Algumas	 frutas	 são	 cobertas	 com	 pelos	 de	 vaca	 e	 outras	 com
escamas	de	peixe.	Não	entendo,	tio.	As	frutas	são	animais?	Os	peixes	são	frutas?

É	um	mundo	diferente.	É	o	Éden,	Francesco.	Nos	revela	a	cada	instante	uma	maravilha.

Por	que	o	tio	não	pergunta	aos	anjos	o	que	é	carne	e	o	que	é	fruta?

É	inútil.	Já	expliquei.	Eles	se	expressam	num	idioma	indecifrável.

Eles	falam	aos	grunhidos.	Piubá,	acatu,	bubruí,	piabitá.	Tuabetã!

Não	seja	 irreverente,	Francesco!	Todas	as	 línguas	do	mundo	são	 feitas	de	grunhidos	e	são	paupérrimas	se
comparadas	 à	 complexidade	 do	 universo!	 Os	 anjos	 provavelmente	 possuem	 outra	 forma	 de	 comunicação.
Oculta,	 desconhecida,	mas	muito	mais	precisa	 e	 rica	do	que	qualquer	dos	 sistemas	mecânicos	de	grunhidos
utilizados	pela	humanidade.

O	tio	disse	que	lhes	rogou	por	minha	saúde	e	eles	me	ressuscitaram	com	a	carne	branca.	De	algum	modo	eles
entenderam	o	seu	pedido.

Claro!	Pode	ser.	Existe	uma	hipótese.	Onde	estão?

Os	anjos?	Foram	ver	a	Virgem,	o	Cristo,	estar	com	Deus.	Foi	isso	que	o	tio	disse.	Também	explicou	que	eles
não	dormem.

Não	é	nada	disso,	Francesco!	Eu	te	expliquei	que	à	noite	os	anjos	se	recolhem	ao	redor	da	Árvore	do	Bem	e
do	Mal.	Foi	 só	 isso.	E,	por	 favor,	não	seja	desrespeitoso	com	o	nome	da	Virgem,	nem	com	a	 figura	de	 Jesus
Cristo,	Porque	eles	não	vivem	no	Paraíso.	Vivem	no	cosmo!	No	céu!	No	eterno!

Perdão,	tio.

Esta	hipótese	é	muito	 interessante.	Os	anjos	 se	 comunicam	com	os	humanos	através	do	pensamento.	Fica
tudo	explicado.

Pelo	pensamento.	Como	que	é	isso,	tio?

É	só	uma	hipótese.

Hipótese.	 Pensamento.	 Tive	 um	 pensamento!	 Mesmo	 com	 os	 olhos	 fechados	 reparei	 que	 existem	 anjos
homens	e	anjos	mulheres.	E	eu	não	tenho	nada.	Qual	é	o	meu	sexo	agora?

Francesco,	 ponderei	 muito	 sobre	 essa	 maldade	 e	 não	 cheguei	 a	 nenhuma	 conclusão.	 Como	 existe	 uma
hipótese	de	comunicação	mental	entre	nós,	talvez	os	anjos	possam	fazer	algo.	Algum	milagre	que	reconstitua	a
sua	genitália.	Mas	me	pergunto:	para	que	necessitamos	de	sexo	se	estamos	no	Horto	do	Senhor?

Derretendo	os	cantos	da	boca	à	maneira	de	quem	não	tem	certezas,	Filippo	entrou	na	gruta	avassalado	por
hipóteses	e	teorias.	Também	repleto	de	esperanças,	tal	insone	em	busca	de	um	sonho.

Francesco	voltou	a	admirar	a	lua	e	de	novo	cantou.

Muito,	 por	 um	 longo	 tempo.	 Só	 que	 desta	 vez	 foi	 espionado	 por	 olhos	 cintilantes	 e	 persistentes.	 Olhares
miúdos	 e	 inquietos	 que	 piscavam	 na	 borda	 da	 clareira	 enquanto	 se	 multiplicavam.	 Sinistra	 nuvem	 de	 vaga-
lumes	que	não	parava	de	crescer.



Pouco	a	pouco	o	menino	 foi	baixando	a	 intensidade	do	canto.	Começou	a	suar	como	Tuabetã	e	a	desafinar
entre	grunhidos	oscilantes.

Sentindo-se	 desprotegido	 e	 bastante	 amedrontado,	 Francesco	 começou	 a	 caminhar	 devagar	 em	 direção	 à
gruta,	intuindo	que	qualquer	movimento	mais	brusco	poderia	desencadear	a	fúria	daqueles	olhos.	Seriam	dos
anjos	caídos	os	tais	olhares	malditos?

O	 terror	 tomou	 conta	 do	 menino.	 Então	 correu,	 berrou	 súplicas	 e	 chamou	 pelo	 monsenhor.	 Ao	 chegar	 à
entrada	da	gruta	Francesco	parou	de	rompante.	Tornou-se	testemunha	de	um	singular	espetáculo.

Inebriados	pelo	cantar	do	menino,	vários	anjos	se	posicionaram	sobre	as	pedras	que	constituíam	a	entrada	da
caverna.	Ali,	sob	a	claridade	difusa	da	lua,	luz	coada	pelo	verde	das	folhas,	arcanjos	possuíam	serafins	fêmeas,
um	trono	sodomizava	um	jovem	anjo	fêmea	e	Tuabetã	em	pessoa	deliciava-se	ao	penetrar	com	vigor	na	vagina
de	uma	arfante	querubim	adolescente.

Quando	o	monsenhor	saiu	da	gruta	em	socorro	de	Francesco,	ficou	estarrecido.	Uma	sensacional	revelação
lhes	tinha	sido	concedida:	os	órgãos	genitais	dos	anjos	não	eram	ociosos!

Mais	tarde	Filippo	escreveria.

Das	sensações	de	gozo	dos	anjos	e	anjas	nascem	comoções	de	prazer	mais	intensas	e	suspirantes	que	a	dos
seres	humanos.	Os	coitos	são	tão	soberbos	e	múltiplos	que	a	prática	do	sexo	entre	os	seres	celestiais	só	pode
ser	entendida	como	o	exercício	carnal	da	virtude	e,	por	conseguinte,	da	total	abolição	da	essência	pecaminosa
no	ato	sexual.

Declaro	que	no	Paraíso	não	existe	pecado	e	que	os	seres	celestiais	vivem	no	eterno	círculo	do	perdão.	Núcleo
mágico	que	desfaz	a	culpa	pela	redenção	do	remorso	e	que	dilui	o	obsceno	através	da	supremacia	do	deleite.
Aleluia!



15
A	TERRÍVEL	IDEIA	DE	UM	ARTISTA	IMORAL

Quando	Camilo	e	Carlo	entraram	na	câmara	papal,	depararam	com	uma	cena	insólita.

Júlio	 II	 tinha	 um	 olhar	 confuso	 e	 parecia	 ter	 perdido	 toda	 a	 sua	 dignidade.	 O	 papa	 tinha	 aberto	 todas	 as
janelas	e	deixava	que	a	espessa	neblina	matinal	 invadisse	o	aposento,	 lambendo	com	umidade	seu	rosto	e	as
paredes.

Carlo,	 o	 gordo,	 pensou	 em	 rezar,	 enquanto	 Camilo	 em	 chamar	 o	 doutor	 Vigo.	 Ambos	 não	 chegaram	 a
consolidar	seus	pensamentos	em	ações:	ficaram	apáticos	frente	à	expectativa	do	absurdo	encontrado.

O	poderoso	Júlio	II,	enrolado	no	cobertor	de	lã,	sentado	no	banquinho	de	madeira	e	absorto	pela	condensação
das	partículas	de	água,	transformara-se	na	figura	de	um	velho	mergulhado	no	decrépito.	Talvez	mais.	Na	de	um
demente	deixando-se	matar	pelo	frio,	já	que	da	ponta	de	seu	nariz	uma	gota	de	água	turva	trepidava	sem	forças
para	pingar.

Ele	tremia,	gelado,	deixando	que	a	neblina	se	transformasse	numa	película	difusa	carregada	de	algo	sinistro
e	impalpável.	Destruidor.

Bom	dia,	Santidade.

A	Santidade	dormiu	bem?

Não	seria	mais	conveniente	fechar	a	janela,	Santidade?	A	manhã	está	tão	fria.

E	úmida,	Camilo.

É	verdade.	Praticamente	chove,	Carlo.

Ninguém	toque	nas	janelas!

Claro,	Santidade.	Se	este	é	o	vosso	desejo.

Escutem.	Acordei	bem	cedo	e	reparei	que	esta	nuvem	branca	esfregava	seu	focinho	na	vidraça.	Abri	a	janela
e	a	deixei	passar.	A	desgraçada	da	neblina	se	insinuou	por	todos	os	recantos,	correu	pelo	chão,	resvalou	pela
parede	e	veio	contra	mim!	Depois	se	enroscou	tal	serpente	ao	meu	redor.	Esperei.	Ela	adormeceu	devagar	e
agora	está	morrendo	num	charco	invisível	de	gotinhas	de	água.

Que	neblina	mais	ameaçadora,	Santidade.

Será	um	sinal	de	mau	agouro,	Santo	Padre?

Não!	Nada	 disso	 de	 agouros.	 Era	 só	 o	 que	 faltava:	 um	 papa	 ter	 presságios!	 Por	 acaso	 pareço	 uma	 beata
histérica	e	menstruada?

Não,	Santidade!

Júlio	II	não	tinha	tido	um	presságio	ou	aviso	divino,	o	papa	apenas	estava	exercitando	sua	mente	através	da
neblina.	E	como	de	todos	os	mecanismos	da	mente	o	menos	usual	é	o	raciocínio,	o	Santo	Padre	buscava	uma
resposta	instintiva	para	a	angústia	opressiva	que	a	misteriosa	viagem	de	Filippo	estava	lhe	causando.	Ameaça
maior	ao	seu	papado	que	ninguém	enxergava,	e,	no	entanto,	ele	estava	convicto	de	que	era	real.

Usando	só	a	emoção,	um	dos	mais	assíduos	fermentos	das	mentes,	Júlio	II	tinha	encontrado	a	solução	para
aniquilar	Filippo.

Uma	 ingênua	 e	 frágil	 neblina	morre	 aos	meus	 pés.	Mas	 tudo	 poderia	 ter	 ocorrido	 de	 outra	 forma.	 A	 fria
umidade	 poderia	 ter	 se	 entranhado	 pelos	 poros	 de	 minha	 pele,	 tomado	 os	 ossos,	 subido	 pelo	 tutano	 até
alcançar	os	pulmões	e	se	transmutar	num	catarro	viscoso	e	violento	que	afogaria	a	minha	respiração.

Por	isso	creio,	Santidade,	que	seria	melhor	fecharmos	as	janelas.



Não	se	aproxime	dessa	 janela,	Camilo!	A	neblina	me	ensinou!	Não	vou	esperar	mais,	vou	matar	essa	nova
ideia	 que	monsenhor	 Filippo	 descobriu	 antes	 que	 ela	 destrua	 o	meu	 papado	 como	 uma	 víbora!	 Tomei	 uma
decisão.

Perdão,	 Santidade.	 A	 neblina,	monsenhor	 Filippo,	 a	 nova	 ideia,	 vossa	 sábia	 atitude,	 a	 víbora	 e	 tudo	mais.
Juntando	tudo	isso,	nada	faz	sentido.

Tudo	faz	sentido,	Carlo!

Santidade,	não	queria	de	nenhuma	maneira	perturbar	ou	destruir	o	cristalino	raciocínio	do	meu	Santo	Padre.
Devo	confessar	que	também	não	estou	alcançando	a	essência	do	vosso	pensamento.	Encontro-me	perdido.

Frades	tacanhos!	Ambos	estão	a	cada	dia	tão	solidários	na	burrice	que	até	se	confundem.	Não	sei	mais	quem
é	quem.	Falam	igual	e	pensam	o	mesmo.	A	única	diferença	é	que	Carlo	é	gordo.	Será	que	ninguém	se	dá	conta
de	que	Filippo	 trará	a	morte	da	 Igreja?	Tenho	certeza	de	que	ele	vai	 trazer	para	a	cristandade	uma	neblina
feita	de	gotículas	invisíveis	e	infiltrantes.	O	objeto	mais	perigoso	que	existe:	uma	ideia!

Monsenhor	Filippo	teve	uma	ideia?	Descobriu	um	novo	credo?	Santidade,	como	se	luta	contra	uma	ideia?

Foi	 isso	que	descobri,	 estúpidos	 frades!	Só	há	um	caminho!	 Ideias	 contra	 ideias.	Só	uma	 ideia	é	 capaz	de
destruir	outra	ideia!	Pela	graça	de	Deus	sou	proprietário	da	ideia	vencedora!

Se	a	Santidade	não	conhece	a	ideia	de	Filippo,	como	pode	afirmar	que	possui	a	ideia	vencedora?

Só	a	arte	é	capaz	de	expressar	a	mais	perfeita	das	ideias,	Camilo.

*	*	*

Num	início	de	tarde	na	pequena	aldeia	de	Caprese,	próximo	a	Arezzo,	surgiu	um	estranho	forasteiro.

Envolvido	numa	pesada	capa	negra	e	montando	um	enlameado	cavalo	preto,	o	homem	parecia	o	pássaro	da
noite	 que	 tinha	 se	 adiantado	 no	 tempo.	 Como	 trazia	 uma	 enorme	 espada	 dependurada	 na	 cintura,	 alguns
habitantes	pensaram	que	fosse	um	cavaleiro	errante	e	sem	berço.	Não	era	uma	coisa	nem	muito	menos	outra.

O	forasteiro	encontrou	com	facilidade	a	hospedaria	de	Franco,	aliás,	a	única	do	local,	pediu	vinho,	ordenou
que	seu	cavalo	fosse	bem	tratado	e	foi	dormir	depois	de	tragar	sôfrego	a	jarra	cheia	de	vinho	de	Arezzo.

Dotada	de	grande	senso	de	observação,	Rossella,	atraente	mulher	de	Franco,	afirmou	que	o	homem	estava	de
passagem	e	a	caminho	de	um	enterro.	Daí	a	pressa,	sono	e	opção	pelo	luto.	Sua	hipótese	parecia	tão	exata	que
virou	a	certeza	de	 todos.	De	 imediato	as	palavras	equivocadas	de	Rossella	adormeceram	as	especulações	da
população	 sobre	 as	 origens	 e	 destino	 do	 cavaleiro	 em	 negro.	O	 assunto	 foi	 sepultado	 com	 o	 nascimento	 da
noite.

E	ressuscitado	horas	depois.

Quando	 o	 homem	despertou	 faminto	 e	 foi	 servido	 de	 assado	 de	 carneiro,	 Franco	 reparou	 que	 na	 nuca	 do
forasteiro	 fora	marcada	 a	 fogo	 uma	 estrela	 de	 sete	 pontas.	 Alarmante	 sinal	 cabalístico	 de	 onde	 emanava	 o
sacrílego.

Convencido	de	que	o	forasteiro	era	um	bruxo,	Franco	ficou	paralisado.	Não	sabia	se	expulsava	o	homem	de
sua	hospedaria	ou	corria	para	avisar	as	autoridades	eclesiásticas	sobre	a	existência	de	um	demônio	de	negro
na	aldeia.	O	bruxo	se	aproximou	e	segurou	o	seu	braço.

Franco!	Não	sou	quem	o	senhor	pensa	que	encarno.

Por	hábito	não	julgo	meus	hóspedes.	Aliás,	não	penso	em	nada,	senhor.	Graças	aos	céus	minha	mulher	pensa
por	mim.

Onde	ela	está?

Minha	doce	Rossella	foi	ajudar	no	parto	da	senhora	Buonarroti.

Que	sorte	a	dela!	Será	a	parteira	de	um	nobre	nascimento.

Os	Buonarroti	não	são	fidalgos.	Apesar	de	terem	espalhado	a	mentira	de	que	são	descendentes	dos	condes	de
Canossa,	donos	das	terras	de	Arezzo.

Sabe	que	dia	é	hoje,	Franco?



Uma	noite	qualquer	de	março	de	1475.

Errado.	 Uma	 noite	 muito	 requintada	 e	 especial	 do	 signo	 de	 Peixes.	 Neste	 instante	 o	 planeta	 Mercúrio,
seguido	de	Vênus,	está	entrando	na	casa	de	Júpiter	e	desenhando	no	cosmo	o	mais	perfeito	dos	horóscopos.

Largue	meu	braço,	por	favor!	Que	conversa	é	esta?	Não	entendo	nada	dessas	matérias.

Entende	sim!	É	um	astrólogo	como	eu	e	sabe	perfeitamente	que	está	para	nascer	um	homem	de	talento.

De	talento	não,	meu	caro	hóspede.	Porque	o	talento	é	uma	qualidade	que	está	em	poder	de	certos	homens.
Quem	nasce	esta	noite	é	um	gênio,	aquele	que	coloca	os	homens	em	poder	de	seu	talento.

Quando	 Rossella	 voltou	 à	 hospedaria,	 encontrou	 Franco	 e	 o	 homem	 de	 negro	 completamente	 bêbados,
comemorando	a	invisível	escrita	das	estrelas.	Michelangelo	Buonarroti	tinha	acabado	de	nascer.

Décadas	mais	 tarde,	 uma	 tropa	 do	 papa	 Júlio	 II	 sob	 o	 comando	 do	 capitão	Ritter	 atravessava	 a	 região	 de
Arezzo	em	busca	de	Michelangelo,	quando	cruzou	com	dois	velhos	leprosos.

Ambos	 maltrapilhos	 e	 putrefatos,	 considerados	 almas	 penadas	 pelas	 gentes,	 foram	 por	 anos	 incontáveis
prisioneiros	da	Santa	Inquisição	que	os	deixou	esquecidos	na	mais	profunda	das	masmorras.

Eles	jamais	confessaram	que	eram	bruxos,	ou	astrólogos,	mesmo	sendo	acusados	por	Rossella,	mulher	de	um
deles.

Agora	 libertos,	 procuravam	 sem	 rumo	 o	 Vale	 dos	 Leprosos	 pelos	 campos	 de	 Arezzo.	 Terra	maldita.	 Terra
pertencente	 à	 atual	 condessa	 de	 Canossa.	 Velha	 rabugenta,	 dona	 até	 de	 uma	 desativada	 hospedaria	 em
Caprese,	esposa	legítima	de	um	dos	herdeiros	da	nobre	família	Canossa.	Núpcias	contraídas	após	o	processo
eclesiástico	que	se	abateu	sobre	Franco	e	o	homem	de	negro.	Casamento	marcado	pelo	júbilo	que	transformou
Rossella	em	condessa,	ou	melhor,	na	verdadeira	bruxa	de	Caprese.

O	capitão	Ritter	e	sua	tropa	chegaram	pelo	portão	oeste	do	Vaticano.	Traziam	Michelangelo,	três	assistentes
e	Tommaso,	o	amigo	do	escultor.

Michelangelo	surpreendeu-se	ao	penetrar	na	cidadela.	Ele	sabia	da	construção	da	Basílica	de	São	Pedro	e	da
praça	nunca	vista,	entretanto	seus	olhos	jamais	enxergaram	tal	grandeza	numa	obra.	Tudo	era	tão	monumental
e	 gigantesco	 que	 parecia	 que	 o	 próprio	 Deus	 fora	 o	 arquiteto	 daquela	 vastidão.	 Tudo	 à	 sua	 imagem	 e
semelhança.	Maravilhoso.	Descomunal.

Por	possuir	o	germe	da	beleza,	Michelangelo	captou	o	belo	através	de	uma	sensação	física.	Uma	emoção	que
sem	regras	se	distribuiu	em	arrepios	pelo	seu	corpo.	O	escultor	não	ficou	apenas	embevecido	com	a	magnitude
da	construção,	enxergou	o	belo	cifrado	nos	detalhes	das	pequenas	coisas.	Nas	minúsculas	pedras	coloridas	de
um	mosaico	desfeito,	nas	partículas	de	poeira	navegando	pelo	ar,	na	borda	circular	de	uma	pilastra	tombada	no
chão.

Percebeu	que	 todos	 ali	 estavam	convencidos	de	que	 trabalhavam	para	Deus	 e	 enxergavam	o	Supremo	em
tudo.	Como	os	homens	sempre	 imaginam	o	Divino	com	características	humanas,	declarando	eufóricos	serem
feitos	à	imagem	e	semelhança	de	Deus,	a	borda	inanimada	e	circular	da	pilastra	parecia	proclamar	que	Deus
era	essencialmente	esférico.	Aliás,	como	homens,	sentia-se	repleta	de	razão.

A	 abadessa	 recebeu	 a	 incumbência	 de	 se	 apresentar	 com	 seu	 sininho	 de	 prata	 na	 Capela	 Sistina	 e
providenciar	a	entrada	protocolar	de	Michelangelo.	Sua	Santidade	exigiu	uma	audiência	a	sós	com	o	artista,
sem	seus	assistentes,	amigos	ou	acompanhantes.

Enquanto	Júlio	II	caminhava	pela	galeria	sul	que	ligava	os	seus	aposentos	à	Capela,	frei	Carlo	lia	um	breve
relato	sobre	o	escultor.

Michelangelo	Buonarroti	nasceu	em	Caprese,	os	pais	 se	diziam	descendentes	dos	condes	de	Canossa,	mas
esta	linhagem	jamais	se	confirmou.	Sua	mãe	morreu	quando	ele	tinha	apenas	seis	anos.	Seu	pai,	Ludovico,	o
obrigou	 a	 estudar	 o	 mais	 possível,	 porém	 o	 menino	 só	 pensava	 em	 desenhar.	 O	 pai,	 homem	muito	 severo,
tentou	curar	este	vício	do	garoto	através	de	surras	e	castigos.	Foi	em	vão.	Aos	catorze	anos	Michelangelo	fugiu
de	casa	e	se	tornou	aprendiz	do	pintor	Domenico	Ghirlandaio.	Três	meses	depois	foi	expulso	do	ateliê	do	pintor.
Parece	que	o	garoto	fazia	cópias	dos	quadros	do	mestre,	envelhecia	as	falsificações	com	fumaça	e	as	vendia	às
escondidas.

Adorei	esta	parte.	Que	caráter.	Prossiga,	Carlo.



Santidade,	as	cópias	eram	tão	perfeitas	que	passaram	a	valer	mais	do	que	as	originais.	Depois	deste	pequeno
escândalo	que	envergonhou	a	família	Buonarroti,	o	jovem	pintor	ingressou	no	ateliê	de	Lorenzo,	o	magnífico,
instalado	nos	jardins	dos	Medicis,	onde	passou	a	se	dedicar	à	escultura.

Basta!	Já	sei	o	resto	da	história.	Esculpiu	a	Pietà	e	passou	a	ser	chamado	de	gênio.

Santidade,	 tenho	a	obrigação	de	comunicar	que	Michelangelo	é	um	homem	contra	a	natureza.	Um	 imoral!
Deita-se	com	um	mancebo	como	se	fosse	uma	fêmea!

Não	é	um	mancebo,	Carlo.	É	um	homem	de	nome	Tommaso,	que	leva	no	rosto	um	farto	bigode.

Perdão,	Santidade,	não	entendi	muito	bem.

Entendeu	perfeitamente!	O	amante	 se	 chama	Tommaso	e	 ele	 o	 trouxe	para	o	Vaticano.	É	o	que	 consta	no
relatório	do	capitão	Ritter.

Que	ousadia!	Michelangelo	é	um	louco,	Santidade!

Louco.	Loucura.	Que	curioso.	Se	Deus	criou	este	estado	de	alma,	a	loucura,	para	alguma	coisa	deve	servir.

Michelangelo	 colocou	 sua	 capa	 verde-esmeralda	 e	 ficou	 parado	 na	 porta	 da	 Capela	 Sistina	 à	 espera	 do
escutar	de	um	sininho	para	poder	entrar.	Nada	tilintava	e	a	 impaciência	começou	a	provocar	no	escultor	um
ajeitar	compulsivo	do	manto.	Sua	altivez	e	 inato	porte	principesco	estavam	sendo	corroídos,	desarmados	por
uma	porta	de	carvalho.

Todo	 o	 séquito	 se	 retirou	 e	 Júlio	 II	 ficou	 só	 em	 seu	 trono.	 Em	 vez	 de	 ordenar	 que	 a	 abadessa	 tocasse	 o
sininho,	o	Santo	Padre	guardou	silêncio	como	se	estivesse	hipnotizado	por	uma	nova	neblina.

Abadessa,	chame	o	doutor	Vigo!

Por	 protelar	 a	 audiência	 com	Michelangelo,	 Júlio	 II	 desencadeou	 no	 espírito	 do	 escultor	 uma	 espécie	 de
sangramento	de	pequenas	 iras,	 reação	 típica	de	 todo	aquele	que	 tem	 seu	orgulho	 ferido.	 Impossibilitado	de
chutar	a	porta	ou	esbravejar	feito	criança,	o	gênio	atacou	as	suas	próprias	carnes	e	roeu	várias	unhas.

Assim	que	Vigo	entrou	na	Capela,	o	papa	formulou	uma	questão	definida	pelos	sábios	como	irrespondível.

O	que	é	a	loucura?

Santidade,	a	loucura	é	o	caos.

Só	isto,	Vigo?	E	por	que	dizem	que	a	maioria	dos	artistas	são	loucos?

Se	a	Santidade	me	permite,	 creio	que	a	 loucura	precede	a	arte.	Assim	sendo,	 seriam	etapas	praticamente
vizinhas	no	ciclo	da	criatividade.

Que	ciclo	é	este?

Santidade,	pense	bem.	A	 loucura	precede	a	arte.	A	arte	precede	a	ciência.	A	ciência	precede	a	verdade!	A
verdade	é	Deus!	Deus	sempre	precede	a	loucura.	Porque	é	Ele	quem	permite	o	caos!	É	assim	que	gira	o	ciclo
da	 criatividade.	 Loucura,	 arte,	 ciência,	 verdade,	Deus.	 Loucura	 de	 novo.	 E	 o	 ciclo	 se	 repete	 infinitamente	 e
além	na	espiral	da	criatividade.

Ora,	veja	só.	Doutor	Vigo,	se	entendi	corretamente	a	arte	é	mais	importante	do	que	a	verdade.

Nada	é	mais	importante	que	a	verdade,	pois	ela	é	Deus,	Santidade.	Porém	a	arte	pode	emocionar	os	humanos
muito	mais	que	a	verdade	e	até	ultrapassá-la.	E	isto	é	uma	verdade.

Vigo!	Isso	quer	dizer	que	só	a	arte	pode	vencer	a	realidade!

Por	mais	absurdo	que	possa	parecer,	Santidade.	A	arte	sempre	será	mais	eterna	do	que	a	realidade	 fugaz.
Sim,	pode-se	afirmar	sem	constrangimentos	que	só	a	arte	vence	o	real.

O	que	aconteceria	se	a	cristandade	tivesse	de	escolher	para	culto	entre	um	autêntico	serafim	engaiolado	e	a
pintura	de	um	anjo	que	emanasse	em	arte	o	Divino?	É	quase	certo	que	os	homens	trucidariam	e	comeriam	o
verdadeiro	anjo	com	as	próprias	mãos.	E	idolatrariam	a	pintura	em	lugar	da	verdade.

Perfeito.	 Era	 justamente	 o	 que	 eu	 suspeitava,	 Filippo	 pode	 revelar	 ao	 mundo	 o	 que	 quiser,	 porque	 meu
exército	será	a	arte	de	Michelangelo.	Pode	se	retirar,	Vigo.

A	abadessa,	que	escutara	toda	a	conversa,	não	julgou	as	ilustres	teorias	do	doutor.	Apenas	prestou	atenção.
Apesar	 de	 concluir	 que	 algumas	 partes	 do	 raciocínio	 do	 médico	 eram	 coerentes,	 sabia	 que	 os	 processos



mentais	de	Vigo	sempre	nasciam	de	urna	premissa	destituída	de	amor:	o	desprezo	que	ele	sentia	pelos	outros.
Uma	 capacidade	 abissal	 de	 subestimar	 o	 ser	 humano	 e	 menosprezar	 o	 afeto	 com	 todo	 o	 seu	 potencial
transformador	e	regenerador.	E	para	a	abadessa	o	afeto	era	o	sinal	que	sempre	testemunha	que	os	homens	são
feitos	à	imagem	e	semelhança	de	Deus.

Faça	entrar	Michelangelo,	abadessa.	Depois	convoque	os	teólogos	porque	vou	definir	para	o	clero	qual	é	o
mecanismo	do	ciclo	da	criatividade.

Prata	contra	prata.	O	choque	do	diminuto	pêndulo	de	metal	no	 interior	da	pequena	campânula	reverberou
estridente	e	 tornou-se	 tilintar.	 Impulso	que	 fez	Michelangelo	vencer	a	porta	de	carvalho,	entrar	na	Capela	e
ajoelhar-se.

A	abadessa	se	retirou.	Júlio	II	levantou-se	e	passou	a	caminhar	em	círculos	pelo	piso	de	mármore.

Michelangelo,	meu	querido	e	estimado	filho,	dizem	que	você	não	passa	de	um	ser	imoral.	Isto	é	verdade?

Sou	um	servo	do	Senhor.	Um	escultor,	Santidade.

Aí	 está!	 Todos	 se	 esquecem	de	 que	 os	 artistas	 são	 as	 únicas	 pessoas	 a	 quem	 é	 permitido	 ter	 seu	 próprio
código	moral!	Afinal,	estão	tão	próximos	da	loucura!	Tão	peculiar	o	mundo	dos	artistas,	filho.	Por	favor,	levante-
se	e	olhe	para	cima.	O	teto.	Vê?	Preciso	tanto	de	sua	arte,	sonhos	e	ideias!	Que	me	importa	a	sua	conduta?	Olhe
para	cima!	O	teto	da	Capela	Sistina.	Opaco.	Cinza	com	umas	estrelinhas.

Morto!	Por	 isso	quero	que	use	 toda	a	sua	 imaginação	e	que	plasme	sobre	esta	cúpula	desnuda	 toda	a	sua
genialidade!

Santidade,	não	sou	pintor!

Estudou	pintura	e	desenha	como	ninguém	desde	a	mais	tenta	idade.	Isto	será	um	desvio	ou	uma	dádiva,	meu
filho?

No	Vaticano	trabalham	pintores	extraordinários.	Rafael	e	Bramante	são	dois	deles.

Escute	o	trecho	deste	verso:	Vejo	no	teu	belo	rosto	o	que	mal	posso	narrar	nesta	Vida,	ardo	de	amor	pelo	teu
corpo,	pois	nenhuma	outra,	coisa	neste	mundo	me	seduz.	Não	está	mal	escrito,	filho,	É	de	sua	autoria,	não	é
verdade?	Dedicado	ao	senhor	Tommaso.	Sabe,	meu	querido	Michelangelo,	procuro	um	artista	e	não	um	pintor.
Entende	 por	 que	 lhe	 escolhi?	 Você	 é	 um	 pintor	 nato,	 um	 esplêndido	 escultor	 e	 também	 poeta.	 Como	 pode
possuir	tantos	talentos	ao	mesmo	tempo?	Só	tome	cuidado	com	os	versinhos,	filho.	São	explícitos	em	demasia.
Não	 sei	 bem	 por	 que	 os	 religiosos	 da	 Santa	 Inquisição	 adquiriram	 o	 estranho	 hábito	 de	 ler	 seus	 poemas.
Acautele-se,	Michelangelo.	 Por	 favor,	 acautele-se.	 A	 sodomia	 é	 paga	 com	 a	morte	 dos	 sodomitas.	Mas	 neste
caso	pode	contar	com	a	minha	proteção.	Aceita	o	encargo	de	pintar	o	teto?

Que	tipo	de	pintura	Sua	Santidade	deseja	para	esta	coisa	que	chama	de	teto?	.….

Aquela	que	 faça	com	que	 todos	os	 sentimentos	 se	 transformem	em	cores	e	que	as	aspirações	de	cada	ser
humano	em	qualquer	época	estejam	aqui	refletidas!	Quero	sentir	na	pintura	imóvel	o	contínuo	movimento	de
Deus!	Quero	 luz,	energia	e	o	Eterno!	Sabe	por	quê?	Só	a	arte	pode	vencer	a	 realidade!	Por	 isso	exijo	que	o
sonho	de	sua	pintura	ultrapasse	os	sentidos!	Todo	aquele	que	aqui	pisar	não	perceba	que	foi	capturado	pela
ilusão	do	Divino!	Não!	Exijo	mais!	Quero	que	esta	Capela	se	transforme	no	Santuário	da	certeza!	Certeza	de
que	só	aqui	se	encontrará	a	total	presença	de	Deus!	Que	somente	aqui	Seu	absoluto	poder	se	permitirá	revelar
em	esplendorosa	glória!	Será	capaz,	filho?	Será	capaz,	Michelangelo?	Creio	que	sim.	Deo	Gratias!
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Árdua	 tarefa,	 desenhar	 o	 Éden	 do	 Senhor.	 Parecia	 infinito,	 sem	 fronteiras,	 mas	 tinha	 bordas	 já	 que	 o	 mar
existia.	 Não	 havia	 as	 fabulosas	 construções	 imaginadas	 pelos	 profetas.	 As	 cúpulas	 de	 rubis,	 os	 palácios
suspensos,	as	muralhas	em	prata.	Todavia	existiam.	Eram	projetadas	nas	pupilas	do	monsenhor	pelos	espectros
do	 sol,	 pela	 natureza	 que	 eternizava	 construções	mirabolantes.	 Até	 que	 uma	nuvem	as	 apagava,	 ou	melhor,
desfigurava	as	visões	em	montanhas,	vales	e	planícies	coloridas.

Filippo	 tinha	 assinalado	 vários	 acidentes	 geográficos	 imutáveis	 no	 mapa	 que	 desenhava.	 O	 problema
consistia	em	localizá-los	em	relação	ao	todo.

Detalhe	essencial,	pois	no	Éden	os	pontos	cardeais,	desde	o	Oeste	até	o	Sul,	são	 irrelevantes.	Porque	tudo
orbita	em	função	de	um	centro	radioso	e	bíblico.	Um	local	secreto	onde	Deus	fez	existir	a	Árvore	do	Bem	e	do
Mal.

Ansioso,	era	como	ele	procurava.	Uma	folha.	Uma	lasca	da	casca.	Um	nada	da	Árvore	do	Bem	e	do	Mal	que
seria	suficiente	para	mudar	o	mundo.	Demonstrar	ao	universo	de	onde	tudo	havia	nascido.

Naquela	manhã	um	fato	extraordinário	ocorreu.

Sete	querubins	desceram	sobre	a	clareira	através	das	árvores.	Traziam	arcos	e	flechas	e	os	corpos	tomados
por	um	azul	ofuscante.	Filippo	e	Francesco	foram	levados	por	eles	para	o	ápice	de	uma	massa	granítica	quente
e	pontilhada	de	brilhantes.

No	topo	do	Éden	foram	cercados	por	várias	 legiões	de	anjos	que	urravam	incógnitas.	Cantavam,	batiam	os
pés	e	rodopiavam	com	os	braços	abertos.	Encenavam	uma	cerimônia	incongruente.

Tuabetã,	envolvido	numa	capa	de	penas	brancas,	ofereceu	ao	monsenhor	um	líquido	viscoso	e	amarelado	que
borbulhava	numa	cuia	de	barro.

Venerável	 Tuabetã!	 Que	 o	 Senhor	 esteja	 contigo!	 Agradeço	 embevecido	 este	 néctar	 paradisíaco,	 mistura
celestial	de	frutas	e	animais	aromáticos.

Tio!	Não	beba	o	caldo!	Esta	coisa	fede.

No	Horto	do	Senhor	tudo	é	miraculoso,	Francesco.

Após	sorver	todo	o	líquido,	uma	película	amarela	cristalizou	os	lábios	de	Filippo	num	sorriso	de	favor.

Amadíssimo	Tuabetã!	Quantas	perguntas	e	indagações	tenho	em	mente!	Visto	que	daqui	podemos	contemplar
a	vastidão	do	Paraíso,	por	favor,	me	responda:	onde	se	esconde	a	Árvore	do	Bem	e	do	Mal?

Devido	 à	 reação	 do	 néctar,	 do	 calor	 ou	 de	 ambos,	 o	 monsenhor	 percebeu	 que	 as	 penas	 brancas	 já	 não
envolviam	Tuabetã,	nasciam	espiculadas	de	seu	corpo.	O	suor	do	seu	rosto	também	desapareceu.	Dos	olhos	de
Tuabetã	purgavam	lágrimas.	Inúmeras	e	incontáveis	como	se	fossem	setenta	mil.

Tuabetã	apontou	seu	dedo	em	direção	aos	céus.

Levantando	o	 rosto,	Filippo	 reparou	que	a	 lua	e	o	 sol	estavam	presentes	no	 firmamento	ao	mesmo	 tempo.
Não	havia	um	eclipse,	era	apenas	um	acaso	cósmico	banal:	o	paralelismo	dos	astros.

Entretanto	o	monsenhor	e	os	anjos	enxergaram	um	confuso	fenômeno.	Na	metade	do	Éden	era	dia,	na	outra
noite.

Um	vento	brusco	rodou	pela	montanha	e	atingiu	a	todos.	O	sopro	do	vento	fez	as	penas	de	Tuabetã	voarem	e
descreverem	no	vazio	um	sinal	indecifrável.

Eles	estavam	sendo	capturados	pelo	mistério	da	concomitância.

*	*	*



Como	 os	 filósofos	 gregos	 demonstravam	 o	 movimento	 andando,	 Michelangelo	 provava	 que	 não	 se	 deve
confundir	 o	 homem	 com	 sua	 obra,	 já	 que	 a	 cada	 dia	 se	 tornava	 um	 ser	mais	 intratável	 e	 imprevisível.	 Bem
distante	de	sua	genialidade.

Ele	jamais	se	sentou	no	trono	de	Pedro,	mas,	sem	dúvida,	reinou	no	Vaticano.	Invadiu	com	seus	caprichos	a
Capela	Sistina.	E	conseguiu	o	impensável.	Proibiu	a	todos,	até	Júlio	II,	de	entrar	em	seu	local	de	trabalho.

Frei	Camilo!	Se	alguém	pisar	aqui	não	haverá	afrescos.	Odeio	que	espionem	o	meu	trabalho!

Frei	Carlo!	Estas	tintas	são	inúteis!	De	péssima	qualidade!	Jogue	tudo	fora!	No	rio!	Exijo	os	pigmentos	mais
perfeitos	e	intensos	que	existam!

Destruam	os	andaimes!	Ponham	fogo	na	madeira,	está	podre!	Construam	tudo	de	novo!	Com	pinho.

Embora	ninguém	percebesse,	Michelangelo	estava	fomentando	a	desarmonia	ao	seu	redor	porque	vivia	uma
crise.

Suas	mãos	se	confundiam	ao	desenhar	os	esboços	da	pintura.	Ele	não	conseguia	dar	movimento	ao	estático,
cor	aos	sentimentos,	ou	verdade	à	sua	arte.	Terminava	o	dia	queimando	os	desenhos.

Com	 a	mente	 embaçada	 e	 entorpecida,	 estava	 sendo	 aniquilado	 por	 um	 sentimento	 devastador,	 um	 pavor
fictício:	a	perda	da	imaginação.

Não	encontrava	nenhuma	 ideia	ou	 tema	que	pudesse	dar	vida	àquele	 teto.	O	germe	da	beleza	que	parecia
uma	fonte	inesgotável	de	fartura	criativa	tinha	se	disfarçado	no	opaco.	Gradualmente	rebaixou	sua	imaginação
a	um	miserável	nível	mental	onde	só	cabiam	a	insatisfação	e	um	rosário	de	queixas.	De	tolas	implicâncias	com
os	outros,	com	as	coisas.

Naquela	noite	um	fato	extraordinário	ocorreu.

Ao	entrar	na	Capela,	Michelangelo	descobriu	que	alguém	estava	ocupando	seus	domínios.	Em	vez	de	urrar	e
despertar	o	mundo,	ficou	quieto	por	ter	deparado	com	algo	intrigante	e	nunca	visto:	às	escondidas,	o	doutor
Vigo	fazia	uma	preleção	para	seus	cinco	assistentes.

Dizem	que	sobe	nos	andaimes	e	fica	dependurado	no	teto.	Esfrega-se	nas	tintas,	desenha	até	cansar	e	depois
queima	os	esboços.	Comenta-se	que	parece	um	porco	de	tão	sujo	que	fica.	Isto	é	normal,	doutor	Vigo?

É	a	tal	crise	da	imaginação.	Alguns	artistas	se	contorcem	e	gritam.	Outros	chegam	a	espumar.	Michelangelo
está	tendo	esses	ataques	porque	está	espremendo	sua	imaginação.	E	não	sai	nada.

Doutor	Vigo!	De	onde	os	artistas	tiram	suas	fantasiosas	visões?

Existem	várias	teorias.	A	mais	curiosa	está	escrita	nos	papiros	dos	antigos	persas.	Reza	que	os	artistas	têm	a
capacidade	de	roubar	a	imaginação	de	outras	mentes.

Qual	é	a	base	científica	dessa	teoria,	venerável	mestre?

É	 tão	 coerente	 e	 simples	 que	 pode	 ser	 a	 correta.	 Escutem!	 Se	 a	 carne	 dos	 homens	 se	 nutre	 da	 carne
sangrenta	dos	animais,	o	que	impede	que	a	mente	de	um	artista	assimile	estados	mentais	de	outros	homens?

Sem	ser	notado,	Michelangelo	recuou	e	deixou	a	Capela.	Seu	espírito	ainda	confuso	não	conseguia	absorver
totalmente	 as	 palavras	 de	 Vigo.	 Ele	 ficou	 orgulhoso	 em	 saber	 que	 era	 terna	 de	 um	 debate	 científico.	 E	 se
acalmou.

Quando	chegou	ao	pátio,	parou.	Ficou	imóvel	tal	mármore	aguardando	por	um	inspirado	escultor	de	mentes.
Deixou	a	chuva	fina	acariciar	o	seu	rosto	e	o	frio	congelar	seus	movimentos.

Inspirou	profundamente	querendo	tragar	um	estado	mental,	sonho	ou	visão	que	estivesse	flutuando	na	noite.
Esquecido	no	espaço.	Perdido	entre	a	loucura	e	a	arte,	mas	que	resolvesse	seu	impasse	criativo.

Ao	fechar	os	olhos,	teve	a	revelação	de	que	a	pintura	do	teto	só	alcançaria	a	força	da	beleza	se	as	figuras,
além	de	 sugerirem	movimento,	 demonstrassem	que	 estavam	 sob	o	 impacto	de	um	vento	 singular.	Um	sopro
brusco	e	intenso.	O	sopro	de	Deus.

Sujeitas	 a	 tal	 vento,	 expressariam	 o	 tema	 mais	 fabuloso	 jamais	 idealizado,	 a	 síntese	 do	 homem.	 Do
nascimento	da	humanidade	até	o	seu	total	desaparecer.	Do	Paraíso	Terrestre	ao	Juízo	Final.

Neste	instante	Michelangelo	foi	capturado	pelo	mistério	da	concomitância.

*	*	*



O	 vento	 levou	 as	 penas	 de	 Tuabetã.	 Suas	 carnes	 flácidas	 e	 curtidas	 pelo	 sol	 se	 apresentaram	 aos	 olhos	 do
menino.

Observe,	Francesco.	Ele	está	pensando!	Algo	vai	acontecer.	Tuabetã	vai	indicar	o	local	da	Árvore.

Tuabetã	dançava	e	abria	os	braços.	Parecia	que	separava	o	sol	da	lua,	a	luz	das	trevas,	as	águas	do	fogo.

Tomado	 por	 uma	 súbita	 coragem,	 Francesco	 avançou	 na	 direção	 de	 Tuabetã	 e	 levantou	 a	 túnica.	 Sua
genitália	mostrava	uma	cicatriz	rósea	e	enrugada	de	indefinições.

Abaixe	isto,	Francesco?	Não	é	hora	do	milagre!	Não	se	precipite.

Tuabetã,	veja?	Olhe?	Olhe	bem!

Tuabetã	parou	de	dançar.	Enquanto	uma	expressão	de	seriedade	descia	pelo	rosto,	ergueu	o	braço	direito	e
apontou	com	seu	indicador	para	o	púbis	do	menino.

Todos	 os	 anjos	 ficaram	 paralisados.	 Não	 mais	 dançavam	 ou	 batiam	 os	 pés,	 admiravam	 perplexos	 a
perturbadora	visão.

Francesco	também	ergueu	seu	braço	e,	com	o	dedo	indicador	em	riste,	pediu	a	Tuabetã	vida	para	seu	sexo
inexistente.

Os	dedos	se	aproximaram.

Neste	momento	as	flechas	começaram	a	cair	sobre	eles.	Toscas	e	sibilinas,	porém	aterrorizantes.

Filippo	acreditou	que	estava	 sendo	 testemunha	de	uma	emboscada	dos	anjos	do	maléfico	e	pressentiu	um
castigo	divino.

*	*	*

Depois	 que	 Vigo	 e	 seus	 assistentes	 deixaram	 a	 Capela,	Michelangelo	 invadiu	 o	 local.	 Desenhou	 sem	 parar.
Concebeu	num	frenesi	várias	cenas	que	adornariam	o	teto.	Imaginou	Deus	de	braços	abertos	separando	a	luz
das	trevas,	as	terras	das	águas.	Um	Deus	ancião	de	semblante	severo.

Primeiro	 fez	o	esboço	da	pintura	que	representaria	o	 instante	da	criação	do	homem.	Um	Velho	com	a	pele
translúcida	e	 flácida	voa	atingido	pelo	vento	cósmico.	Ao	Seu	 lado	seres	celestiais	 lançam	olhares	perplexos,
enquanto	 Seu	 dedo	 indicador	 quase	 toca	 o	 dedo	 daquele	 que	 representa	 toda	 a	 humanidade.	 O	 primeiro
homem	a	ser	gerado.	Um	jovem	de	carnes	 firmes,	de	genitália	quase	 inexistente.	 Infantil	e	delicada.	Sumida
entre	as	pernas.	Inerte	e	inútil,	já	que	a	princípio	Deus	sempre	imaginou	que	Adão	reinaria	sozinho	no	Paraíso.

*	*	*

Filippo	 compreendeu	 que	 Tuabetã	 lhe	 tinha	 dado	 o	 néctar	 para	 salvá-lo,	 pois	 nenhuma	 flecha	 o	 alcançava.
Setas	malditas,	 atiradas	por	uma	 falange	de	 anjos	 caídos.	Corpos	diabólicos	 tomados	por	 listras	negras	que
subiam	pelo	íngreme	paredão	granítico.	Artifício	de	Lúcifer	para	tentar	destruir	a	cerimônia	celestial	no	topo
do	Éden	e	impedir	a	revelação	do	local	da	Árvore	do	Bem	e	do	Mal.

Dois	arcanjos	maiores	e	dois	 serafins	machos,	 com	os	olhos	esgazeados	e	 famintos,	envolveram	Francesco
num	abraço	e	retiraram	o	menino	dali.	Ele	gritava.

Tio!	Me	salve!	Os	anjos	estão	me	agarrando!	Me	levam	para	não	sei	onde!

Obedeça	 aos	 anjos!	 Estão	 lhe	 socorrendo!	 Vá	 em	 paz!	 Deve	 ser	 o	 milagre!	 Sim!	 É	 a	 hora	 do	 milagre,
Francesco!

Os	anjos,	por	serem	filhos	da	inocência,	não	se	defendiam.	Corriam	pelo	granito	e	fugiam	por	uma	rampa	que
os	protegia	das	flechas.

O	momento	não	foi	o	mais	propício,	mas	neste	instante	Filippo	se	sentiu	sugado	por	uma	vertigem	mística.

No	turbilhão	de	visões	em	espiral,	o	monsenhor	enxergou	os	profetas	 Jeremias	e	Zacarias,	Davi	e	algumas
santas.	Pela	primeira	vez	em	sua	vida,	foi	capturado	por	imagens	profanas.	Musas	e	sibilas	desnudas	beijavam
o	seu	corpo.



Sacudido	 pelo	 ombro,	 Filippo	 despertou	 e	 viu-se	 cercado	 por	 três	 anjos	 fêmeas.	 Pareciam	 tronos,	 de	 seus
corpos	reluzia	um	amarelo	tão	intenso	quanto	o	bronze.

Santas	criaturas!	Divinos	espíritos	femininos!	Rogo	que	me	expliquem!	O	que	querem	de	mim?	Não!	Isso	não!
Ó	Senhor,	estes	anjos	fêmeas	querem	me	atirar	pelo	precipício.	Por	quê?	Querem	me	matar!	Socorro!

Filippo	não	parava	de	se	debater	e	rezar.	Levando-o	para	a	borda	de	uma	das	enormes	fendas	do	granito,	os
tronos	fêmeas	pareciam	tomados	pelo	estranho	desejo	de	ver	um	religioso	voar	pelo	despenhadeiro	abissal.

Uma	das	santas	criaturas	femininas	agarrou	a	cabeça	do	monsenhor	e	forçou-o	a	olhar	para	baixo.	Então	ele
viu	a	copa	de	uma	árvore.	Distante,	esquecida	no	fundo	do	precipício.

Uma	árvore	de	aparência	vulgar,	cujo	contorno	reconhecia	de	suas	vertigens.	Folhas	e	galhos	que	irradiavam
uma	atração	indescritível.	Fenômeno	invisível	que	tragou	seu	medo	e	elevou	seu	espírito.

A	árvore	nascia	refletida	à	beira	de	um	pequeno	lago	verde-esmeralda.	Resplandecente	e	acetinado.	Filippo
enxergou	seu	rosto	pintado	na	água.	Desenho	meticuloso	que	parecia	ter	sido	bordado	numa	capa	esquecida
num	chão	de	mármore.

*	*	*

Antes	 de	 voltar	 para	 o	 quarto	 deixando	 sua	 capa	 verde-esmeralda	 caída	 no	 piso	 da	 Capela,	 Michelangelo
desenhou	 os	 profetas	 Jeremias	 e	 Zacarias.	 E	musas	 desnudas.	 Projetou	 sílfides	 e	 homens.	 Santos	 e	 santas.
Figuras	 que	 se	 afastavam	 de	 Deus,	 ou	 Dele	 se	 aproximavam.	 Alternando	 olhares	 embevecidos	 com	 outros
perplexos.

Imagens	de	homens	e	mulheres	descabelados	como	se	estivessem	correndo	pelos	afrescos.	Exibindo	corpos
perfeitos,	embebidos	em	madura	sexualidade	sem	traços	infantis	ou	inócuos.	O	homem	não	estava	mais	sozinho
no	Paraíso.	Eva	agora	existia.	Deus	mudara	de	ideia.

Michelangelo	 já	 tinha	 concebido	 a	 pintura	 de	 Adão	 e	 Eva	 num	 estado	 de	 prazer	 inusitado.	 Cercados	 pelo
Horto	 de	Deus,	 ela	 engole	 pedaços	 de	 amor	 do	 fruto	 proibido	 que	 se	 distribuem	 pelo	 seu	 corpo.	Nos	 seios
fartos,	nas	tetas	rosadas,	no	dorso	roliço,	no	perfeito	contorno	das	nádegas.	Em	seu	pescoço	apoiado	na	raiz	de
uma	coxa	masculina.	Em	seu	rosto	quase	colado	ao	sexo	de	Adão.	Viril,	gordo	e	fecundo.	Composição	de	corpos
que	 detona	 uma	 cumplicidade	 oculta.	 Ligação	 estética	 e	 de	múltiplos	 sentidos	 que	 avança	 pelo	 corpo	 dele.
Pelas	 suas	 pernas	 abertas	 que	 parecem	 sustentar	 o	mundo,	 pelo	 abdômen	 côncavo,	 pelo	 tórax	 amplo.	 Pelos
braços	 abertos	 de	 Adão	 que	 sacodem	 o	 galho	 da	 Árvore.	 Movimento	 de	 torção	 que	 exige	 força,	 mas	 é
insuficiente	para	partir	a	madeira	e	deixar	escorrer	o	néctar	do	entendimento	da	existência.

Ambos	 seduzidos.	 Aninhados	 sob	 a	 copa	 da	 Árvore	 do	 Bem	 e	 do	Mal.	 De	 todos	 os	 desejos,	 frustrações	 e
incógnitas.	 Árvore	 mirrada	 e	 vulgar	 dominada	 por	 uma	 serpente	 com	 cabeça	 de	 mulher.	 Bestialidade	 e
humanidade	 enroscadas	 na	 casca	 da	Árvore,	 irradiando	 o	mais	 profundo	 dos	 amarelos,	 o	 bronze.	Criando	 o
pecado	e	cobrindo	de	vergonha	o	sexo	dos	homens.	 Infestando	o	amor	com	o	animalesco,	o	 instintivo	com	a
moralidade,	 a	 natureza	 com	 a	 perversão.	 Serpente	 que	 desajeitou	 os	 afetos	 e	 deixou	 suas	 explicações	 para
serem	especuladas	pelos	doutores,	filosofadas	pelos	sábios,	legisladas	pelos	teólogos	e	satirizadas	pelos	poetas.

*	*	*

Quando	 Michelangelo	 transformou	 em	 arte	 tudo	 aquilo	 que	 Filippo	 viveu,	 o	 mistério	 da	 concomitância	 se
completou.	O	elo	entre	as	duas	mentes	que	tinham	viajado	pelo	mesmo	irreal	se	tornou	perpétuo.

Enquanto	o	artista	 saudava	a	 inspiração	por	 inventar	 sua	arte,	 o	monsenhor	dava	graças	aos	céus	por	 ter
descoberto	a	essência	da	vida,	o	local	da	Árvore	do	Bem	e	do	Mal.

Ambos	exaustos	e	felizes	por	se	sentirem	protagonistas	de	ações	únicas	e	heroicas,	apesar	de	aparentemente
diversas.

Nem	tanto.	Em	latim,	como	em	aramaico,	as	palavras	 inventar	e	descobrir	são	sinônimos.	Aliás,	os	antigos
pouca	 importância	 davam	 a	 estas	 palavras,	 filhas	 do	 conceito	 de	 que	 o	 homem,	 por	 ser	 um	 primitivo,	 não
inventa	 nem	 descobre	 nada.	 Apenas	 estaria	 apto	 a	 exercitar,	 com	 bastante	 dificuldade,	 o	 ato	 de	 recordar	 o
esquecido.	Já	que	na	eternidade	tudo	existe.

Esta	explicação	também	tinha	sido	dada	pelo	doutor	Vigo,	pouco	antes	da	volta	de	Michelangelo	à	Capela.



Teoria	 proveniente	 de	 um	 dos	 livros	 da	 Cabala	 e	 que	 pode	 ser	 lido	 na	 nonagésima	 quinta	 digressão	 do
capítulo	dedicado	à	Simultaneidade	Profusa,	no	sétimo	tomo.	Pensamento	bastante	perigoso	que,	de	maneira
drástica,	desmerece	os	descobridores,	inventores	e	artistas.	Os	chamados	benfeitores	da	humanidade.

A	 guerra	 das	 imaginações	 que	 eclodiu	 entre	 Filippo	 e	 Michelangelo	 geraria	 uma	 cauda	 complexa	 e
intempestiva	de	eventos.	A	primeira	consequência	aconteceu	noites	depois.	Uma	súbita	 inspeção	que	Júlio	 II
resolveu	 fazer	 à	 pintura	 do	 teto.	 Os	 relatórios	 secretos	 que	 recebia	 só	 utilizavam	 uma	 única	 palavra	 para
descrever	o	trabalho	de	Michelangelo:	obsceno.
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Será	que	está	aqui?

Não	creio,	Santidade.	Provavelmente	dorme,	É	noite	fechada.

Ilumine	melhor	o	caminho,	Carlo.	Não	enxergo	nada!	Deveriam	ter	trazido	tochas	em	vez	de	lamparinas.

Cuidado	com	a	cabeça,	Santo	Padre.	As	travas	dos	andaimes	são	bastante	pontiagudas.

A	Capela	Sistina	virou	uma	pocilga!	Manchas	de	 tinta	por	 todos	os	 lados.	Vejam	o	mármore	do	piso!	Todo
manchado!

Michelangelo	quer	assim.	Proibiu	até	que	se	 limpasse	o	chão,	Santidade.	Por	várias	noites	 ficou	escondido
nos	andaimes,	para	se	certificar	de	que	nenhum	ser	vivo	tivesse	a	ousadia	de	vir	bisbilhotar	a	pintura.	Chegou
a	enxotar	morcegos!

Santo	Padre,	se	não	fossem	os	buraquinhos	que	perfuramos	nas	paredes	laterais,	seria	impossível	a	redação
dos	relatórios	secretos.

Calado,	Camilo!

Perdão,	Santidade.

Michelangelo	é	tão	imprevisível.	Têm	certeza	de	que	não	está	lá	em	cima	mesmo?

Certeza	absoluta	não,	Santidade.	É	difícil	controlar	os	passos	de	Michelangelo.

Não	posso	confiar	em	ninguém!

Não	percebi	muito	bem	por	que	Sua	Santidade	deseja	fazer	uma	visita	aos	afrescos	sem	a	tutela	do	artista.

Carlo,	escute!	Quero	julgar	a	pintura	com	os	meus	próprios	olhos	sem	qualquer	tipo	de	interferência.	Sejam
as	explicações	de	Michelangelo	ou	os	palpites	infelizes	de	dois	frades	imprestáveis!	De	uma	vez	por	todas	vou
resolver	este	mistério.	Michelangelo!	Querido	filho!	Por	acaso	está	dormindo	aí	em	cima	nos	andaimes?	Está?
Ouvi	um	ruído,	Camilo.

O	eco	da	voz	do	Santo	Padre,	Carlo.

Filho!	Por	que	vive	adiando	minha	visita	à	capela?	Por	que	me	afasta	de	sua	arte?	Esta	noite	 tive	 insônia.
Sabe	de	quem	foi	a	culpa?	Da	curiosidade,	Michelangelo!	Se	a	Santidade	me	permite	interromper,	creio	que	ele
não	está	lá.	A	altura	de	vossa	magnífica	voz	foi	suficiente	para	despertar	até	mesmo	os	anjos.

O	que	estão	esperando?	Iluminem	a	escada	porque	vamos	subir.

Pelos	andaimes!?	Que	assim	seja,	Santidade!

Santo	Padre!	O	corrimão	de	madeira	não	está	firme,	É	pouco	confiável.	Por	favor,	segure	a	minha	mão.

Prefiro	o	corrimão	bambo	à	sua	mão	trêmula,	Carlo.

Por	este	lado,	Santidade.	Agora	é	só	subir	por	esta	rampa	que	chegaremos	ao	teto.

Isso	deve	 ter	 custado	uma	 fortuna!	É	uma	pirâmide	 feita	do	mais	puro	pinho.	Que	andaime	complicado,	 a
construção	é	labiríntica.

O	projeto	foi	do	próprio	Michelangelo,	Santidade.

Ilumine	esta	pintura,	Carlo!	Aqui!	Ande!	O	que	é	isto?

Bem.	Parece	um	dorso	desnudo,	Santidade.

Para	mim	são	nádegas!	Um	arrebitado	par	de	nádegas!	Será	de	alguma	Santa?	Meu	Deus!	Onde	estava	com	a
cabeça	quando	contratei	esse	pervertido?



Se	caminharmos	mais	um	pouco	veremos	os	afrescos	principais,	Santo	Padre.	Ali	adiante.

Não!	Volte!	Ilumine	aquilo	lá!	Vem!	Levante	a	lamparina!	O	que	está	vendo,	Camilo?

Santidade.	Suponho	que	esta	genitália	avantajada	deva	pertencer	a	Adão.

É	possível.	Pelo	tamanho	pode	ser.	Mas	pela	largura	e	espessura	me	parece	mais	o	instrumento	de	Abraão!
Não	foi	Abraão	que	emprenhou	quatrocentas	mulheres?	Pelo	volume	testicular	só	pode	ser	o	sexo	de	Abraão.

Devemos	prosseguir,	Santidade?

Deus!	O	que	devo	fazer?	Por	que	me	deixei	enganar?	Todos	me	avisaram	que	os	artistas	e	criadores	fazem
parte	de	uma	raça	maldita!	Como	odeio	essa	gente!

Cuidado!	A	Santidade	não	deve	andar	assim	pelos	andaimes,	podem	desabar!

Camilo!	 Carlo!	 Desçam	 e	 acordem	 o	 doutor	 Vigo!	 Agora!	 Quero	 que	 se	 prepare	 para	 uma	 cirurgia	 de
urgência!	Exijo	que	Michelangelo	seja	capado	imediatamente!

*	*	*

A	abadessa	instruía	quatro	religiosas	nos	preparativos	da	primeira	refeição	papal.

Dois	assistentes	do	doutor	se	revezavam	na	supervisão	da	retirada	dos	coágulos	do	leite	de	cabra,	garantiam
o	frescor	e	autenticidade	das	ervas	sicilianas	que	salpicariam	o	pão,	comprovavam	se	a	acidez	da	mistura	dos
pedaços	de	pêssego	com	a	geleia	de	tutano	estava	suave.	Tudo	condizente	com	o	paladar	e	ordens	de	Júlio	II,	a
abadessa	em	nada	tocava.

A	súbita	entrada	de	frei	Carlo	no	recinto,	seu	desespero	ao	rogar	que	um	dos	assistentes	fosse	avisar	mestre
Vigo	sobre	a	iminente	castração	de	um	imoral,	alegaram	os	sentidos	da	abadessa.	Mais	ainda.	Ela	percebeu	que
o	imoral	em	perigo	só	poderia	ser	Michelangelo.

Submergida	pela	vivência	do	terror	que	experimentara	ao	acudir	o	menino	Francesco	após	a	emasculação,	a
abadessa	resolveu	agir	e	avisar	Michelangelo.	Impossibilitar	que	o	mal	se	repetisse	fosse	em	quem	fosse.

Girando	em	seu	hábito	branco,	foi	buscar	nas	prateleiras	a	garrafa	mais	suja	e	esquecida	que	encontrou.	Um
condimento	concentrado	e	 tinto,	química	de	visão	nauseante	que	talhava	pedaços	de	cogumelos	marrons	em
vinagre	 balsâmico.	 E	 bem	 no	 centro	 do	 alvoroço	 que	 tinha	 se	 armado	 nas	 dependências	 da	 cozinha	 papal,
derramou	parte	do	conteúdo	da	garrafa	sobre	a	bandeja	com	a	santa	refeição.

A	reação	foi	tão	imediata	como	o	pretendido.	Acusada	de	exorbitar	de	suas	funções,	ultrapassar	limites	e	até
planejar	um	desarranjo	intestinal	desvairado	na	Santidade,	a	abadessa	foi	expulsa	do	local.

Depois	de	pedir	profundas	desculpas	aos	assistentes	pela	sua	distração,	se	obrigou	por	penitência	a	incinerar
os	alimentos	contaminados	e	saiu	cabisbaixa	com	a	bandeja.	Mentia.

Disfarçada	de	monge,	personificou-se	tal	fantasma	no	quarto	de	Michelangelo.

Sem	 precisar	 bater	 na	 porta,	 por	 utilizar	 uma	 entrada	 oculta	 junto	 ao	 pequeno	 altar,	 a	 figura	 de	 um
misterioso	 monge	 encapuzado,	 segurando	 uma	 bandeja	 alagada	 em	 vinagre	 e	 surgindo	 do	 nada,	 deveria	 no
mínimo	causar	estranheza	ao	ser	notada	no	aposento.	Para	não	se	dizer	assombro.

Ao	contrário	do	que	se	poderia	supor,	não	foi	o	artista	nem	Tommaso	que	se	assustou,	foi	a	abadessa	quem
ficou	petrificada.

Da	 goela	 de	 Michelangelo	 jorravam	 suspiros	 e	 gemidos.	 Tudo	 arfava	 naquela	 cama.	 Suores	 exalavam	 o
perfume	dos	pedaços	de	amor	que	transitavam	pelos	corpos	dos	dois	homens.	Em	suas	carnes	fibrilavam	ondas
de	prazer	formigante	que	pareciam	gerar	uma	raríssima	espécie	de	calor.	Quentura	que	se	armava	em	tenda
sobre	o	leito,	pulsava	em	ardor	através	dos	abraços,	espirrava	pelo	friccionar	dos	músculos	rijos	e	explodia	sem
recato	em	êxtase.	Num	 longo	beijo	 final,	numa	substância	branca	que	escorria	pela	nudez	pontuda	dos	dois
homens.	Numa	explosão	calórica	jamais	imaginada	pela	abadessa.

Sentindo-se	 paralisada	 por	 um	 veneno	 aberrante,	 foi	 incapaz	 de	 fechar	 os	 olhos,	 de	 desintegrar	 a	 visão
daquele	 momento	 íntimo	 e	 insidioso	 entre	 o	 artista	 e	 seu	 amante,	 sendo	 tracionada	 por	 uma	 sequência	 de
sensações	contraditórias.



Sentiu	saudades	de	Filippo,	depois	abatimento	e,	em	seguida,	aversão	por	tudo	aquilo.	Da	repulsa	moveu-se
para	a	inveja	e,	por	fim,	foi	encantada	por	uma	atração.	As	sensações	se	deslocavam	sem	parar	em	sua	mente
como	 se	 estivesse	 viajando	 pela	 espiral	 da	 criatividade.	 Conjunto	 de	 sentimentos	 que	 doía	 e	 fazia	 bem	 ao
mesmo	tempo,	tal	moça	quando	se	torna	mulher.

Monge!	O	que	está	fazendo	aqui	em	pé?	Vá	embora!	Saia!

Trouxe	 seu	desjejum,	 senhor	Michelangelo.	 Pensei	 que	desejasse	 se	 alimentar	 antes	 do	 encontro.	O	Santo
Padre	e	o	doutor	Vigo	aguardam	o	senhor	para	uma	grave	conversa.	Creio	que	será	na	Capela	Sistina.

De	 imediato	 Michelangelo	 decifrou	 a	 mensagem.	 Saltou	 da	 cama,	 vestiu	 sua	 túnica	 de	 dormir,	 enrolou-se
numa	manta	e,	sem	dizer	uma	única	palavra,	nem	mesmo	de	agradecimento,	deixou	o	quarto.

A	abadessa	pensou	que	tinha	cumprido	sua	missão.

Alertar	 Michelangelo	 sobre	 a	 conspiração	 macabra	 que	 se	 esculpia	 invisível	 à	 sua	 volta.	 Aviso	 que
proporcionasse	 ao	 artista	 tempo	 suficiente	 para	 elaborar	 uma	 defesa.	 Talvez	 um	 discurso	 emocionado.	 Um
pedido	de	clemência.	Um	contra-ataque	ou	uma	fuga.	Porque	a	partir	do	instante	em	que	Júlio	II	depositasse	o
destino	de	Michelangelo	nas	mãos	de	Vigo,	ninguém	mais	poderia	salvá-lo.	O	médico	executaria	a	cirurgia	para
a	glória	da	ciência,	sem	piedades	ou	questionamentos.

A	abadessa	estava	completamente	enganada.	Como	sempre	acontece	com	os	mortais,	foi	ludibriada	pela	vida.
Pela	arrogância	que	os	humanos	têm	de	que	são	capazes	de	controlar	os	seus	próprios	passos	porque	são	donos
de	um	propósito,	de	uma	vontade.	Mentira.

Proclamando-se	um	ser	racional,	o	homem	pensa	certezas	absolutas	para	ir	a	um	determinado	local	ou	tomar
certa	 atitude.	 Na	 grande	 maioria	 dos	 casos	 esse	 motivo	 principal	 e	 claríssimo	 a	 princípio	 se	 mostra	 com	 o
passar	do	tempo	um	mero	pretexto.

Cabe	então	ao	destino	desfazer	o	engano	e	revelar	ao	homem	a	verdadeira	razão	daquela	ação:	a	essência	do
por	quê.	E,	humilhado,	o	ser	humano	reconhece	que	não	foi	ao	mercado	da	praça	para	comprar	hortaliças.	Foi
casar.

Mudar	de	vida,	de	cidade.	Infringir	a	lei.	Tornar-se	um	cínico.	Prostituir	sua	filha,	ou	morrer	por	acaso.

A	 abadessa	 jamais	 se	 deu	 conta	 de	 que	 não	 foi	 ela	 quem	 salvou	 Michelangelo	 das	 práticas	 cirúrgicas	 do
médico.	Foi	o	próprio	Vigo	que,	fascinado	pelos	afrescos,	evitou	que	o	artista	fosse	castrado.

Porque	o	verdadeiro	propósito	da	visita	noturna	da	abadessa	aos	aposentos	de	Michelangelo	era	outro.	Ela	foi
conhecer	Tommaso.

Através	da	fenda	de	seu	capuz,	enxergou	um	rosto	quadrado	adornado	por	um	bigode.	Fisionomia	sedutora
que	 expressava	 uma	 massacrante	 beleza	 máscula.	 Um	 sorriso	 carnudo	 e	 cativante.	 Olhos	 caramelados,
senhores	da	arte	do	prazer.	E	um	corpo	de	carnes	firmes	marcadas	pelos	contornos	do	animalesco.	Do	instinto.
Do	gozo.

Passe	a	bandeja,	monge!	Tenho	fome.

A	abadessa	largou	a	bandeja	sobre	o	leito	e	saiu.	Fugia	daquele	homem,	da	acidez	do	seu	suor,	do	seu	hálito
acre	 e	 das	 fermentações	 fomentadas	 pelos	 seus	 olhos.	 Corrosões	 muito	 mais	 potentes	 do	 que	 aquelas
produzidas	por	um	tolo	vinagre	balsâmico.	Fugia	dela	mesma.

*	*	*

Vigo!	Decretei	que	ele	vai	padecer	no	fogo	do	inferno	para	sempre!	Veja	quanta	indecência	espalhada	pelo	teto
da	mais	santíssima	das	Capelas!

É	 uma	 sentença	 muito	 justa,	 Santidade.	 Quanto	 ao	 sofrimento	 corporal,	 não	 creio	 que	 a	 castração	 seja	 o
melhor	castigo.

Não?	Por	que	não?

Porque	 Michelangelo,	 como	 todos	 nós,	 se	 veste	 com	 túnicas	 e	 capas.	 Ninguém	 notará	 que	 ele	 foi	 punido,
Santidade.	Não	servirá	de	exemplo	para	outros	artistas.

Tem	razão,	Vigo.	Precisamos	de	uma	cicatriz	impossível	de	ser	disfarçada	ou	escondida.	Deve	ser	exibida	e
dolorosa.	Significativa	para	o	mundo.	Mais	exemplar	seria	mandar	esquartejá-lo	de	cima	a	baixo.	Não	sobraria



um	pedacinho	de	carne	para	contar	a	história	desse	alucinado!

Este	seria	um	procedimento	bastante	radical,	Santo	Padre.	De	todas	as	formas	é	uma	pena	que	a	pintura	do
teto	fique	inacabada.	Que	a	mais	perfeita	visão	de	Deus	através	da	arte	tenha	sido	um	fracasso,	tenha	ficado
pela	metade.	É	desolador.	Melancólico.	A	Santidade	imaginou	qual	será	o	julgamento	dos	sábios	sobre	o	vosso
papado?

O	que	você	está	tentando	insinuar?

Pode-se	 sempre	 vazar	 os	 olhos	 de	 um	 pintor,	 Santidade.	 Ou	 amputar	 as	 mãos	 de	 um	 escultor.	 Mas	 estas
soluções	 me	 parecem	 totalmente	 sem	 sentido,	 É	 sempre	 bom	 lembrar	 que	 Herodes	 mandou	 matar	 todas	 as
crianças	da	Judeia	e	com,	sem	ou	apesar	da	matança	Jesus	Cristo	acabou	nascendo.

Não	sei	bem	o	que	você	pretende	dizer	com	isto,	Vigo,	mas	creio	que	entendo	suas	palavras.

Melhor	 assim,	 Santidade.	 Porque	 se	 esse	 Michelangelo	 for	 exterminado,	 outro	 nascerá.	 E	 possivelmente
encontrará	um	novo	papa	que	o	contrate	para	exercitar	sua	arte	em	um	teto.

Em	outras	palavras,	 não	 tenho	alternativa	 e	 sou	obrigado	 a	 recuar.	 Isto	 é,	 aceitar	 os	delírios	 artísticos	de
Michelangelo!

Às	vezes	a	ausência	de	alternativa	 torna	a	mente	dos	homens	espantosamente	clara,	Santidade.	Aconselho
que	o	Santo	Padre	use	toda	a	sua	serenidade	e	permita	que	o	ciclo	da	criatividade	se	complete.	Loucura,	arte,
ciência,	verdade.	Deus.

Você	é	um	bom	amigo.	Efetivamente	não	preciso	de	um	conselheiro	que	só	diga	sim	para	concordar	comigo,	e
não	para	discordar	comigo.	Minha	sombra	faz	isso	muito	melhor.

Veja	quem	sobe	pelos	andaimes,	Santo	Padre!	Michelangelo	em	pessoa!	Parece	até	que	sonhou	com	a	nossa
conversa.

Sua	Santidade	permite	que	suba	até	aí?

Claro	 que	 o	 Santo	 Padre	 permitirá,	 Michelangelo.	 O	 papa	 Júlio	 II	 está	 de	 excelente	 humor.	 Estávamos
admirando	a	sua	arte.	Quanta	beleza!	Que	cores!	Imagens!	Que	maravilha	de	pintura!

Agradeço	honrado	os	elogios,	venerável	doutor	Vigo.

Mais	honrado	ficaria	se	Sua	Santidade	expressasse	alguma	opinião	sobre	o	meu	trabalho.

Estou	muito	apreensivo,	Michelangelo.

Perdão,	Santidade.	Não	entendo.	Apreensivo	por	quê?

Pela	 sua	 saúde,	 filho.	 Está	 descalço	 e	 enrolado	 numa	 manta.	 Que	 imprudência!	 Com	 o	 frio	 que	 faz	 e	 esta
umidade	 penetrante,	 deveria	 ter	 se	 abrigado	 melhor.	 Tenha	 mais	 cuidado	 da	 próxima	 vez.	 Que	 Deus	 te
abençoe!

Amém,	Santo	Padre.

Ando	 tão	 esquecido,	 Vigo.	 Talvez	 precise	 ingerir	 aquelas	 infusões	 de	 ervas	 para	 a	 memória.	 Qual	 foi	 a
observação	que	fiz	sobre	os	afrescos?

Sua	 Santidade	 chamou	 atenção	 sobre	 as	 proporções	 dos	 corpos.	 Comentou	 algo	 sobre	 o	 tamanho	 das
genitálias.

Exato.	 Michelangelo,	 meu	 filho,	 tenha	 mais	 cuidado	 com	 a	 pintura	 da	 nudez.	 Isto	 não	 é	 uma	 censura,	 ou
muito	menos	uma	crítica.	É	uma	nota,	 talvez	 inconveniente,	mas	 inevitável.	Os	 seres	humanos	 são	em	geral
hipócritas!	No	confessionário	nos	contam	barbaridades,	em	público	são	uns	pudicos.	Se	escutam	um	palavrão,
ficam	corados,	não	reconhecem	no	chulo	a	expressão	da	mais	baixa	e	crua	realidade.	Se	veem,	por	exemplo,
um	 simples	 pelo	 pubiano,	 ressuscitam	 uma	 pornografia	 inexistente	 e	 são	 capazes	 de	 desfalecer	 em	 torpe
síncope	moral.

Sua	 Santidade	 tem	 toda	 razão	 ao	 alertar	 Michelangelo	 sobre	 a	 hipocrisia.	 Todavia	 o	 Santo	 Padre	 deve
reconhecer	que	para	um	artista	nada	que	é	humano	lhe	parece	estranho.

Concordo,	Vigo.	Apenas	não	quero	que	acusem	Michelangelo	de	ser	herético	ou	pernicioso.

O	que	o	Santo	Padre	sugere	que	faça?



Ordeno	que	os	orifícios	das	senhoras,	obra	divina	de	rara	destreza,	sejam	cobertas	com	folhas	de	parreira!
Pinte	sobre	eles	mantos,	capas	e	véus!

Mas	essas	figuras:	femininas	estão	no	Paraíso!	No	Éden	do	Senhor,	Santidade!

Não	invente	problemas,	traga	soluções,	Michelangelo!	Quanto	aos	homens	e	seus	respectivos	ditos	cujos.	Os
pênis!	Faça-os	incapazes	de	grandes	proezas!

Santidade,	por	ser	seu	médico,	aconselho-o	a	manter	a	calma	e	rogo	que	preserve	sua	sábia	serenidade.

Para	o	inferno	com	elas,	Vigo!	A	cada	dia	que	passa	não	sinto	a	calma	nem	a	serenidade	como	qualidades	do
espírito.	Tenho	certeza	de	que	são	desvios!

Santidade!	Apenas	cumpro	a	minha	obrigação	e	produzo	a	beleza	que	enxergo	no	corpo	humano.

Anda	 vendo	 demais!	 Já	 que	 estamos	 falando	 sobre	 o	 sentido	 da	 visão,	 não	 quero	 que	 apareça	 nenhum
penduricalho	de	judeu	balançando	pelo	teto	da	Capela	Sistina!	Estamos	entendidos,	Michelangelo?

Santidade,	Jesus	Cristo	era	judeu!

Não	interessa,	Vigo!	Acho	feio	aquela	ponta	beiçuda	sempre	para	fora.	Me	dá	arrepios.

Santidade!	Sinto	muito!	Continuarei	pintando	o	teto	com	os	corpos	desnudos	em	movimento	e	expressando	os
sentimentos	através	das	cores.	Sabe	por	quê?

Michelangelo!	Que	ultraje!	Sou	o	papa!	Não	ouse	me	desobedecer!

Sabe	por	quê?	Porque	se	aos	olhos	do	mundo	as	pinturas	se	tornarem	carne,	o	coração	dos	homens	enxergará
a	alma!	A	tal	substância	transcendente	que	deve	existir	nesta	Capela.	Não	é	isto	que	a	Santidade	busca?

Santo	Padre!	O	que	Michelangelo	acabou	de	dizer	é	fundamental	para	que	a	Capela	Sistina	se	torne	o	templo
da	Certeza,	o	coração	do	Sublime!	Rogo	à	Santidade	que	releve	qualquer	insolência	verbal	cometida	e	permita
que	a	pintura	prossiga	tal	como	foi	imaginada.

Está	bem,	Vigo.	Relevo	e	permito	tudo!	Maldita	a	hora	em	que	mandei	acordá-lo!	O	problema	é	que,	com	o
passar	do	tempo,	amigos	de	longa	data	acabam	tão	convincentes	como	as	coceiras	produzidas	por	um	piolho	no
pelo	de	uma	 raposa!	Vamos	descer	 antes	que	me	arrependa.	Preciso	de	 sua	ajuda.	Me	dê	 sua	mão,	Vigo.	O
corrimão	está	solto.

Quanto	a	mim,	Santidade?	Continuo	o	trabalho?	Posso	pintar	o	dilúvio	universal	e	a	arca	de	Noé?

Sim,	continue	dando	asas	à	imaginação,	filho,	à	nossa	obra	de	arte!	Foi	uma	noite	muito	produtiva.	Creio	que
encontramos	 magníficas	 soluções	 pictóricas.	 Tanto	 você	 quanto	 eu	 tivemos	 grandes	 ideias.	 Que	 Deus	 nos
abençoe!



18
O	ÊXTASE	DAS	FLORES

Deus	castigou	o	Paraíso.	Nuvens	monstruosas	ficaram	agarradas	aos	céus	e	despregaram	uma	chuva	diluviana
durante	um	tempo	incontável.

Como	 havia	 previsto,	 ao	 abrir	 as	 portas	 do	 Éden,	 por	 uma	 razão	 ainda	 por	 mim	 desconhecida,	 Deus	 se
surpreendeu	com	a	entrada	de	uma	falange	perdida	de	demônios	de	corpos	listrados	em	negro	que	atacou	os
anjos.	Com	flechas,	pedras	e	o	desejo	diabólico	de	se	apossar	do	Paraíso.	Deus	fez	chover	no	intuito	de	provar
que	só	aos	humanos	será	concedida	a	entrada	em	Seu	Horto.	Jamais	aos	diabos.

Os	três	anjos	fêmeas,	os	tronos,	nunca	quiseram	me	matar,	como	a	princípio	pensei.	Não	tentaram	me	atirar
pelo	despenhadeiro,	as	celestes	criaturas	femininas	estavam	me	indicando	o	local	da	Árvore.

Serei	eternamente	grato	a	estes	três	tronos.	Foram	eles	que	me	afastaram	da	emboscada	dos	demônios	e	me
guiaram	até	o	meu	refúgio.

Aqui	estou	abrigado	do	castigo	da	chuva	e	de	todos	os	males.	Eles	fazem	guarda	na	entrada	da	gruta.	Sempre
sorrindo	numa	alegria	infantil	e	carinhosa.	Dia	e	noite	se	revezam	em	seu	posto,	não	me	deixam	sair	e	trazem
alimentos	e	infusões	aromáticas	para	a	minha	nutrição.

Nos	primeiros	dias	quando	perguntava	por	Francesco,	repetiam	minhas	palavras	em	coro.	Francesco?	Onde
está	o	meu	sobrinho?	O	que	Tuabetã	fez	com	ele?	O	milagre?

Descobri	 fascinado	 que,	 pelo	 simples	 ato	 de	 repetirem	 minhas	 interrogações,	 eles	 domesticaram	 minha
ansiedade.	Transformaram	o	medo	pelo	desaparecimento	de	Francesco	num	fiapo	de	temor.	Depois,	num	receio
incômodo	que	acabou	se	reduzindo	a	uma	simples	preocupação.

Por	me	 imitarem	sem	parar,	me	 levaram	a	refletir	que,	se	Francesco	estava	sob	os	cuidados	de	Tuabetã,	o
arcanjo	maior,	estaria	praticamente	ao	lado	de	Deus.	Portanto,	qualquer	preocupação	seria	ilógica	e	descabida,
o	que	levou	minha	mente	a	um	estado	de	curiosidade	com	pontas	de	inveja.

Parei	de	contar	o	 tempo,	marcar	dias	e	noites	numa	das	paredes	da	 rocha,	era	 inútil	No	Paraíso	vive-se	à
disposição	de	Deus,	em	total	 liberdade	se	dorme	muito.	Creio	que	esta	 reação	se	deva	às	 infusões	celestiais
servidas	pelos	tronos.	Então,	para	que	serve	o	tempo?	Não	tenho	trabalho	ou	obrigações,	como	quando	a	fome
bate	mastigando	um	fruto.	Durmo	quando	o	sono	ataca,	indiferente	se	lá	fora	há	luz	ou	trevas.	Aqui	me	sinto
isento	de	ameaças,	posso	descansar	profundamente	onde	o	corpo	mandar	e	desfrutar	uma	irresistível	preguiça.

Por	 isso,	 não	 saberia	 precisar	 quanto	 tempo	 estou	 nesta	 gruta	 guardada	 pelos	 três	 anjos	 fêmeas.	 Sei	 que
agora	vou	sair,	a	chuva	lá	fora	se	extinguiu.	Olhei	pela	entrada	e	reparei	que	não	há	destruição.	Ao	contrário,	a
natureza	 cresceu	 em	 todos	 os	 sentidos	 com	 o	 dilúvio.	 As	 folhas	 se	 agigantaram	 e	 o	 ar	 é	 o	 mais	 puro
possível.Quase	éter.

Assombrado,	registro	antes	de	partir	em	direção	à	Árvore	que	os	três	tronos	desapareceram.

O	que	estará	acontecendo?	Sinto	um	estremecimento	e	volto	a	pensar	no	paradeiro	de	Francesco.

*	*	*

Após	descer	com	bastante	dificuldade	o	íngreme	paredão	de	pedra,	cheguei	ao	fundo	da	fenda	granítica.	Lá	não
existia	só	a	Árvore	e	o	lago,	o	local	era	muito	mais	espetacular	do	que	o	sonhado.

Sustentada	por	um	colossal	arco	de	pedra,	uma	enorme	passagem	rasgava	a	rocha	debruçando	o	meu	olhar
sobre	uma	espécie	de	janela	para	o	mundo,	o	outro	lado	de	tudo,	o	outro	lado	do	Éden.

O	conjunto	era	majestoso	e	o	horizonte	tão	distante	que	parecia	uma	praça	sem	fim.	Tive	a	certeza	de	que
estava	 na	 Basílica	 do	 Senhor.	 Numa	 catedral	 jamais	 vista,	 nunca	 imaginada	 pelos	 homens.	 Construção



impossível	de	ser	reproduzida	ou	erguida,	mesmo	contando	com	o	talento	de	todos	os	arquitetos	do	mundo.

Abocanhado	pelo	gigantismo	de	tudo,	ofuscado	pela	intensa	luz	que	explodia	pela	passagem,	chorei.	Rezei.

Abraçado	pela	noção	do	imensurável	através	da	infindável	praça	do	Paraíso,	aproximei-me	contrito	da	árvore.
Singela	e	pura	como	se	fosse	um	altar.

Fui	 interceptado	 por	 uma	 querubim.	 Seu	 corpo	 de	 moça	 resplandecente	 em	 azul	 me	 causou	 tamanho
transtorno	que	ajoelhei.	Era	a	guardiã	da	Árvore.

Senti	 que	 meus	 joelhos	 esmagavam	 conhecidas	 penas	 brancas.	 As	 celestes	 penas	 de	 Tuabetã.	 Adorno
angelical	que	tinha	sido	espalhado	pelo	vento	que	rodou	pela	massa	granítica.	Teria	sido	um	sopro	cósmico?
Vento	que	fez	com	que	as	penas	tingissem	as	raízes	da	Árvore	com	pontos	brancos	como	se	fossem	hóstias.	E
deixado	outras	boiando	no	lago	tal	qual	manchas	de	pureza.

Subitamente,	 me	 dei	 conta	 de	 que	 as	 penas	 de	 Tuabetã	 não	 poderiam	 estar	 ali.	 O	 natural	 seria	 que
apodrecessem	 pela	 ação	 do	 tempo	 e	 se	 desfizessem	 com	 o	 dilúvio.	 Por	 que	 tal	 evento	 orgânico	 não	 se
completara?

Por	causa	do	lago.	Daí	o	seu	reluzir	verde-esmeralda.	Como	pude	me	esquecer	da	profética	geografia	do	Éden
se	sou	professor	dessa	matéria?	A	Árvore	do	Bem	e	do	Mal	está	ligada	através	de	suas	raízes	aos	caudalosos
rios	que	nutrem	o	Horto	do	Senhor	Aquele	lago	só	poderia	ser	a	Fonte	da	Vida!

A	 linda	 querubim	 sentou-se	 de	 cócoras	 à	 minha	 frente.	 Primeiro	 me	 acariciou	 para	 depois	 rasgar	 minha
batina.

Provavelmente	desejava	que	nos	banhássemos	na	Água	da	Vida.	Por	mais	 que	 explicasse,	 a	 querubim	não
entendia	que	aos	humanos	 fora	vedado	desde	os	 tempos	bíblicos	o	contato	com	esta	Fonte.	Proibição	 lógica,
visto	que	Deus	concedeu	a	porção	imortal	do	homem	através	da	alma.

Perdido	em	conclusões,	acabei	despido	pela	querubim.	De	sua	boca	surgiram	beijos.	Beijos	que	cobriram	o
meu	 corpo	 e	 perfuravam	 de	 gozo	 minhas	 carnes.	 Afagos	 angelicais	 que	 enrijeceram	 meus	 músculos,	 me
expandiram	por	dentro	e	por	fora.

Minha	pupila	perdeu	o	foco,	a	nitidez,	a	pálpebra	ficou	trêmula	e	o	peito	ofegante.	Por	mais	que	suplicasse,	a
querubim	prosseguia	com	seus	afagos.	Orei	a	Deus	pedindo	para	meu	voto	de	castidade	fosse	preservado.	Mas
a	reza	não	tinha	vontade.	Fervor.	A	oração	nasceu	sem	fé.

Sua	pouca	intensidade	foi	deixando	que	as	palavras	ficassem	incompletas,	depois	inconsistentes.	Meus	lábios
rezavam,	balbuciavam	ave-marias,	mas	a	minha	alma	não	estava	na	prece,	estava	no	 rosto	da	querubim.	No
viço	de	seus	seios,	nas	tetas	rosadas,	no	dorso	roliço,	no	perfeito	contorno	dos	quadris,	no	seu	cheiro	de	moça,
de	fêmea	exalando	deleites.

Ela	me	deitou.	Ao	 girar	 o	 pescoço	 enxerguei	 a	Árvore	 do	Bem	e	 do	Mal.	Compreendi	 por	 que	Deus	 tinha
aberto	 as	 portas	 do	 Paraíso.	 A	 Árvore	 do	 Pecado	Original	 não	 gerava	mais	 frutos	malignos	 e	 sim	 pequenas
flores	brancas.

Tudo	passou	a	ter	sentido.	A	Árvore	estava	morta,	sem	frutos,	como	foi	descrito	na	Bíblia.	Ou	melhor,	limitada
a	uma	eterna	floração	infecunda.

Mergulhadas	na	inextinguível	primavera	paradisíaca,	as	pequenas	e	abundantes	flores	brancas	só	poderiam
ser	 o	 sinal	 do	Perdão	Divino.	 Sutil,	 suave	 e	 secreto,	 suficiente	 para	 provar	 que	Deus	 tinha	nos	 libertado	de
todas	as	culpas	do	pecado.

A	querubim,	como	uma	serpente,	se	enrolou	no	meu	corpo,	me	envolveu	em	espasmos.	Crescia	dentro	dela.
Subjugado,	atordoado,	sentindo	tudo	vibrar	ao	meu	redor	e	querendo	mais.	Mais	ela.	Viver	dentro	dela.	Como
se	ambos	fôssemos	uma	concha	no	momento	da	concepção	da	pérola.	Sem	outra	razão	de	existir	a	não	ser	o
choque	e	a	integração	das	carnes	e	substâncias.	Conjunção	orgânica	que	fez	o	efêmero	se	perpetuar	num	susto
de	prazer	Aparentemente	sem	retorno.	Incapacitando	o	comando	da	mente,	impossibilitando	o	recordar	do	que
éramos,	do	que	fomos,	ou	do	que	desejaríamos	ser.	Vácuo	de	gozo	 liderado	por	um	inebriante	esquecimento.
Tão	vasto	que	me	esqueci	de	mim.

Num	primeiro	instante	pensei	que	tivesse	violado	o	segredo	de	Deus,	a	lei	de	origem	divina	que	proíbe	que	os
homens	 se	deitem	com	anjos.	Como	não	podia	 alterar	 o	 que	 tinha	 acontecido,	 repeti	 por	mais	 duas	 vezes	 o



êxtase.	 Sem	 rezar	 ou	 chorar	 arrependimentos,	 descobrindo	 maravilhado	 que	 no	 Paraíso	 não	 existe	 outra
realidade	que	não	seja	o	prazer.

Perdi	o	medo	de	Deus	porque	entendi	que	tais	leis	divinas	foram	revogadas.	Reconheci	que	não	existiam	mais
proibições	 no	meu	 espírito.	 Novidade	 que	 escorreu	 por	 dentro	 de	mim	 como	 a	 fonte	 da	 vida,	 indiferente	 à
gramática	 teológica	 e	 ao	 ato	 de	 pecar.	 Indiferente	 até	 mesmo	 à	 ideia	 de	 pecado.	 Semente	 cruel	 que	 não
germina	mais	 no	 Éden	 e	 que	 permitiu	 que	meu	 corpo	 se	 costurasse	 ao	 da	 querubim,	 libertando	meu	 amor
encarcerado.

Caminhei	até	a	Árvore	e,	cabisbaixo,	recolhi	inúmeras	flores	brancas.

Agora	estou	na	gruta.	A	querubim	está	ao	meu	lado	enquanto	escrevo.	Sinto	uma	necessidade	indescritível	de
acariciá-la	todo	o	tempo.	Uma	paixão	de	estar	junto	que	nunca	vivi.

Não	posso	mais	escrever.	Tuabetã	em	pessoa	apareceu	na	entrada	do	refúgio	e	trouxe	nas	mãos	a	túnica	de
Francesco	manchada	de	sangue.	Passei	do	estado	de	ternura	para	a	mais	completa	aflição.

Vou	com	ele.

Como	é	curta	a	fúria	do	amor.

*	*	*

Tuabetã	me	levou	a	Francesco.	Num	primeiro	instante	não	o	reconheci.	Não	pude	acreditar	no	que	enxerguei.

O	que	aconteceu	a	Francesco	foi	tão	insólito	que	tive	uma	vertigem.

Estarrecido,	devo	reconhecer	que	meu	sobrinho	corporificou	o	inaudito.

*	*	*

Sonhei	que	estava	no	Vaticano.	Perdido,	não	encontrava	a	porta	dos	aposentos	do	papa	Pio	III,	me	enxerguei	no
pavilhão	 das	 latrinas.	 Um	 monge	 velho	 e	 cego	 apontou	 seu	 dedo	 indicador	 como	 se	 me	 acusasse	 de	 algo.
Soprou	no	meu	rosto	um	hálito	fétido.	Recuei,	tropecei	e	caí	num	charco	de	imundícies.	O	monge	esfregou	no
meu	 rosto	 um	 rato	 em	 decomposição.	 Podre.	 Enquanto	 vomitava	 caroços	 azuis,	 ele	 berrava	 palavras
incompreensíveis.	Sua	baba	era	branca	e	viscosa.

O	pesadelo	foi	esclarecedor	Não	posso	esperar	mais,	necessito	vencer	a	preguiça	e	esta	vida	idílica.

Minha	obrigação	é	voltar	para	o	Vaticano	e	apresentar	minhas	descobertas	ao	papa	Pio	III.

Tremo	só	de	pensar	nas	consequências	dessas	revelações.

*	*	*

O	navegador	tornou-se	um	ser	hirsuto	e	sua	pele	adquiriu	uma	cor	parda	devido	aos	efeitos	da	ardência	do	sol.

Ele	 e	 o	 que	 sobrou	 de	 sua	 tripulação	 andam	 nus.	 Falam	 pouco	 e	 apresentam	 os	 olhos	 tomados	 por	 uma
secreção	purulenta.

Não	posso	contar	para	eles	que	o	Paraíso	se	encontra	do	outro	lado	da	enorme	montanha	cônica	e	que	lá	não
existe	doença,	só	júbilo	e	prazer.

Talvez	não	acreditassem.	Ou	pior,	o	mais	provável	é	que	queiram	ficar	lá	para	sempre.	Sinto-me	um	egoísta,
mas	meu	compromisso	é	com	o	Santo	Padre.

O	navegador	contou	que	teve	de	matar	quatro	marujos.	Dois	enlouqueceram	e	outros	dois	tentaram	amotinar
o	 resto	 da	 tripulação.	 Encabulado,	 absolvi	 sua	 alma	 sem	 nenhuma	 necessidade.	 Todos	 os	 pecados	 estarão
redimidos	com	o	anúncio	da	descoberta	do	Paraíso.

Exigi	que	a	caravela	partisse	no	meio	da	noite.	Ordenei	que	no	porão	do	barco	 fosse	erguido	um	pequeno
cubículo	para	Francesco.	Ele	só	poderá	viajar	isolado	de	todos.	Nem	mesmo	o	navegador	terá	autorização	para
se	aproximar	de	meu	sobrinho.

Ninguém	pode	ver	ou	conversar	com	Francesco,	pelo	menos	no	estado	em	que	se	encontra.



*	*	*

A	viagem	de	volta	pelo	mar	Tenebroso	está	sendo	tranquila	e	rápida.	Não	cruzamos	com	borrascas,	temporais
ou	tempestades.

A	tripulação	está	estupefata.	Não	entendem	o	desaparecimento	da	barreira	de	demônios	que	devia	circundar
as	Terras	Incógnitas.

Calado,	agradeço	a	Deus.	Compreendo	que,	após	a	abertura	do	Éden,	os	demônios	foram	atirados	de	novo,
dessa	vez	para	sempre,	ao	centro	da	terra.	Ao	inferno.

O	navegador	comenta	com	muito	respeito	que	pareço	outro	homem.	Incapaz	de	defini-la,	diz	ter	notado	uma
profunda	transformação	em	meu	espírito.

Em	resposta	esboço	um	sorriso.	Ele	jamais	entenderia	que	Francesco	e	eu	somos	a	corporificação	do	germe
da	transformação.	Com	minha	descoberta,	o	mundo	já	é	outro.	Por	enquanto	só	para	nós,	em	pouco	tempo	para
toda	a	humanidade.

Penso	na	minha	querubim,	meu	corpo	se	expande	por	dentro	e	por	fora.

A	 tinta	que	utilizo	para	 escrever	 estas	 anotações	 vem	 se	 acabando	pouco	 a	pouco.	Economizo	 o	mais	 que
posso.	Registro	o	essencial.

*	*	*

As	cores	não	são	vibrantes	nem	intensas	e	o	horizonte	não	cintila.	A	atmosfera	é	densa,	fechada	em	nuvens	e
melancolias,	Quando	nos	aproximamos	de	alguma	costa,	enxergo	pequenas	construções	de	pedra	bastante	sem
graça.

A	natureza	é	acanhada	e	 tímida.	Diferente	da	exuberância	e	esplendor	do	Paraíso.	A	caravela	navega	pelo
mar	Mediterrâneo	rumando	para	as	Terras	Itálicas.

Sinto	frio.

Pergunto	ao	navegador	como	vou	atravessar	Roma	com	Francesco	às	escondidas.	De	que	modo	entraremos
secretamente	no	Vaticano?

Ele	me	entrega	um	pergaminho	lacrado	e	quase	destruído,	É	sua	resposta.

*	*	*

Seguindo	as	instruções	do	pergaminho,	fomos	desembarcados	numa	enseada	rochosa	na	costa	oeste	das	Terras
Itálicas.	Tive	o	cuidado	de	envolver	Francesco	com	cobertores	e	um	pedaço	do	pano	da	vela	do	barco.	Parecia
um	andrajoso,	mas	não	poderíamos	correr	nenhum	risco.	Ninguém	pode	ver	o	seu	corpo.	Só	o	papa.

Encontrei	 o	 tal	 eremita	mudo.	 Ao	 reconhecer	 o	 anel	 de	 Pio	 III	 que	 brilhava	 na	 palma	 de	minha	mão,	 nos
meteu	numa	carroça	e	nos	levou	para	Roma.	Fomos	deixados	na	casa	da	família	Cresques.

Os	Cresques	nada	me	perguntaram	e	aceitaram	colocar	Francesco	no	porão	da	casa	sem	a	menor	relutância
ou	curiosidade.

A	família	se	dedica	ao	comércio	de	livros	impressos	e,	por	editar	textos	a	mando	da	Igreja,	tem	algum	acesso
às	dependências	do	Vaticano.	Deveremos	entrar	furtivamente	pela	biblioteca.

Ficamos	sob	os	cuidados	de	uma	velha	gorda	de	nome	Lea,	uma	tia	esquecida	e	solteira	que	se	dedica	aos
serviços	 domésticos.	 De	 acordo	 com	 ela,	 os	 Cresques	 são	 oriundos	 do	 condado	 de	 Barcelona.	 Depois	 se
transferiram	para	o	reino	de	Portugal	por	causa	de	um	malfadado	casamento	que	nunca	se	realizou.

A	velha	disse	ser	prova	viva	da	desgraça	que	se	abateu	sobre	este	matrimônio	farsesco	arquitetado	pelo	avô.

Que	nenhum	membro	do	seu	clã	pensou	nela,	na	noiva,	uma	menina	de	apenas	oito	anos	na	época.	Que	para
se	manterem	unidas	as	famílias	acabam	devorando	pelo	menos	um	parente.	Mal	comparando,	esta	tradição	era
tão	antiga	como	o	costume	das	abelhas	de	matar	o	zangão	para	se	dedicarem	à	colmeia.

Perguntei	a	razão	que	levou	os	Cresques	a	se	mudar	para	Roma	e	se	tornar	um	elo	secreto	entre	o	papado	e	o
reino	de	Portugal,	ela	corou.	Não	respondeu.



Explicou	que	a	velhice	reduziu	sua	memória,	desregulou	sua	cronologia	e	que	por	 isso	vivia	no	vago.	Num
estado	crepuscular	emoldurado	por	uma	infelicidade	difusa,	mas	morna.	Que	o	vago	era	menos	doloroso	do	que
a	 lembrança	dos	desesperos	que	 sofreu,	 das	 ilusões	perdidas	 e	 dos	desmandos	patrocinados	para	 o	 bem	da
família	de	que	foi	vítima.

Não	podendo	me	conter,	repliquei	que	em	muito	pouco	tempo	o	mundo	acordaria	sem	o	poder	dos	patriarcas,
a	 arrogância	 da	 vitória,	 o	 desespero	 do	 êxito	 ou	 o	medo	 do	 fracasso.	Que	 todos	 os	 apetites	 da	 humanidade
seriam	saciados	e	que	a	cobiça	se	 tornaria	uma	 lenda.	Previ	o	 fim	das	perseguições	sanguinárias	através	da
perda	do	ardor	das	disputas.	O	esquecimento	das	injúrias	passadas,	do	sentimento	de	vingança	e	a	diluição	do
temor	 dos	 perigos	 vindouros.	 Proclamei	 a	 ruptura	 da	 bolha	 do	 se	 viver	 no	 vago	 pelas	 pontas	 da	 estrela	 da
felicidade	universal.

Novamente	 a	 velha	 Lea	 corou.	 Depois,	 levantou	 um	 olhar	 misterioso	 e	 intrigante	 de	 quem	 tinha
experimentado	todas	as	técnicas	do	destino	para	ser	feliz.	Ao	se	despedir,	foi	ainda	mais	enigmática.	Shalom,
ela	disse,	como	se	fosse	uma	judia.

Naquela	noite	recebi	uma	mensagem	da	abadessa.	A	triste	carta	me	comunicava	a	morte	de	Pio	III,	dizia	que
Della	Rovere	era	o	novo	papa	e	que	o	germe	da	beleza,	através	de	Michelangelo	e	sua	arte,	estava	decifrando
Deus	para	o	mundo	de	uma	forma	tão	precisa	e	única	que	ultrapassava	a	teologia.

Em	letra	miúda,	a	abadessa	instruía	de	que	modo,	onde	e	quando	vou	me	encontrar	com	o	papa	Júlio	II.

Memorizei	a	carta	e	a	destruí.	Agora	sei	que	o	papa,	por	ter	se	aliado	ao	germe	da	beleza,	pensa	que	pode	me
aniquilar.	 Ledo	 engano.	 Nada	 vence	 o	 real	 a	 realidade	 da	 descoberta	 do	 Paraíso.	 Francesco	 e	 eu	 somos
testemunhas	disso.	Somos	os	germes	da	transformação,	ou	melhor,	possuímos	uma	caixa	cheia	de	pétalas	das
flores	da	Árvore	do	Bem	e	do	Mal.	Com	certeza	menos	pesada	do	que	o	teto	da	Capela	Sistina,	mas	muito	mais
concreta	e	verdadeira	do	que	as	fantasiosas	pinturas	nele	plasmadas.

É	 inútil	 continuar	 escrevendo.	Desta	 vez	não	é	por	 falta	de	 tinta.	Na	 casa	dos	Cresques	existem	 tinteiros,
mapas	e	pergaminhos	por	todos	os	lados.	A	hora	é	de	agir.	Dentro	de	pouco	tempo	estarei	frente	a	frente	com
Júlio	II,	vou	preparar	Francesco	para	o	encontro.

Como	no	Paraíso	não	necessitamos	de	escrita,	já	que	vivemos	às	ordens	de	Deus	através	da	gramática	de	Seu
Horto,	vou	queimar	todas	as	minhas	anotações.

Os	anjos	não	sabem	ler.
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O	DIA	QUE	NUNCA	AMANHECEU

Os	 raios	 de	 sol	 não	 tinham	 ainda	 atingido	 Roma	 e	 o	 Vaticano.	 A	 tênue	 manta	 acinzentada	 que	 encapa	 as
primeiras	partículas	luminosas	e	prenuncia	a	aurora	já	manchava	a	borda	do	horizonte.

Enquanto	os	monges	terminavam	suas	orações	antiapocalípticas,	vinte	e	dois	operários	desmontavam	parte
do	 andaime	 incrustado	 no	 centro	 da	 Capela	 Sistina	 e	 onze	 criados,	 que	 reclamavam	 incessantemente	 dos
operários,	 limpavam	 e	 distribuíam	 cadeiras	 pelo	 ambiente.	 Elas	 bailavam	 ao	 compasso	 da	 férrea	 hierarquia
gritada,	pelo	prelado	responsável	pelo	cerimonial.

Tochas	e	lamparinas	voavam	por	todos	os	lados	proporcionando	uma	luz	frouxa	e	trêmula,	bem	distante	da
potência	 dos	 raios	 solares	 que	 marcariam	 o	 grande	 momento,	 a	 apresentação	 para	 uma	 selecionadíssima
plateia	dos	principais	afrescos	de	Michelangelo	que	cobriam	aquele	teto	impossível.

Os	raios	do	sol	entrarão	pelas	janelas	e	revelarão	em	detalhe	o	esplendor	dos	afrescos.	Quero	que	seja	assim
como	um	despertar.	Um	despertar,	como	diria?

Único	e	maravilhoso,	Santidade.

Posso	perfeitamente	terminar	minhas	frases,	Carlo.

Um	despertar	único	e	maravilhoso.	Por	fim	a	humanidade	admirada	poderá	vislumbrar	a	perfeição.

Se	me	permite,	Santo	Padre.	Os	artistas	ficam	muito	aflitos	e	assustados	no	momento	de	apresentarem	suas
obras.

O	que	está	pretendendo	dizer	com	isto?

Que	Michelangelo	prefere	não	estar	presente	durante	a	cerimônia,	Santidade.

Tolice!	Será	uma	grande	ocasião.	Exijo	que	Michelangelo	esteja	lá.	Diga	que	não	se	trata	de	um	convite	e	sim
de	uma	intimação.

Nenhum	 convidado	 faltou.	 Os	 nove	 cardeais,	 os	 doze	 bispos,	 os	 três	 teólogos,	 os	 representantes	 dos
monsenhores	da	Santa	Inquisição,	doutor	Vigo	e	seus	assistentes,	os	frades	secretários	de	Sua	Santidade,	Carlo
e	 Camilo,	 e	 tantos	 outros	 prelados	 e	 monges	 que	 a	 Capela	 adquiriu	 um	 mormaço	 rançoso	 muito	 antes	 da
chegada	do	sol.	Michelangelo	foi	o	último	a	se	sentar.	Encobria	o	nervosismo	na	elegância	rígida	de	sua	capa
verde-esmeralda.

Como	 manda	 o	 protocolo	 todos	 esperavam	 por	 Júlio	 II,	 pela	 luz	 do	 dia,	 pelo	 deslumbramento.	 Apesar	 de
alguns	 bocejos,	 a	 plateia	 estava	 impaciente.	 Tão	 ansiosa	 que	 ninguém	 notou	 a	 entrada	 de	 um	 monge
encapuzado	que	subiu	pela	carcaça	do	andaime	desfeito	e	desapareceu.

Tudo	parecia	pronto,	os	oito	vassalos	segurando	longas	hastes	de	madeira	entraram	e	se	posicionaram	bem
abaixo	das	oito	janelas	que	se	encontravam	na	borda	do	teto	cupular,	lá	em	cima.	Seriam	eles	que	abririam	as
cortinas	e	liberariam	a	luz	para	um	novo	amanhecer	dentro	da	Capela.

Lá	 fora,	 nas	 bordas	 do	 horizonte,	 os	 raios	 nasciam	 rosados.	 Depois	 iriam	 se	 colorir	 de	 amarelo	 pálido,
alcançar	o	dourado	até	 se	concentrarem	em	 feixes	 luminosos	 sem	matizes.	Nesse	 instante	 teriam	permissão
para	entrar	na	Capela	e	sem	saber	alterar	a	hierarquia	chegando	depois	de	Sua	Santidade.

A	 abadessa	 tocou	 o	 sininho	 de	 prata	 e	 anunciou	 a	 entrada	 de	 um	 papa	 Júlio	 II	 excepcionalmente	 feliz,
orgulhoso	e	transbordando	uma	superioridade	evidente,	típica	da	arrogância.

Ecoando	o	 som	de	um	 tropel	 curto,	 a	plateia	 se	ajoelhou,	 recebeu	com	respeito	a	bênção	papal	e	esperou
paciente	que	o	homem	mais	poderoso	da	terra	se	sentasse	no	trono	de	Pedro.	Todos	retornaram	a	seus	devidos
assentos	presumindo	que	o	espetáculo	de	luzes	e	imagens	fosse	começar	como	planejado.



Desde	o	início	a	cerimônia	tomou	o	rumo	do	inesperado,	provando	mais	uma	vez	que	ninguém	deve	confiar
no	presumível.

Abram	as	cortinas!

Os	oito	vassalos	puxaram	as	hastes	de	madeira,	o	grosso	tecido	que	cobria	as	janelas	correu	e	deixou	passar
réstias	de	sol	pálidas,	sem	calor.

Santidade,	ousei	providenciar	uma	surpresa.

Que	espécie	de	surpresa,	abadessa?

Um	cântico	para	acompanhar	a	apresentação	das	pinturas,	Santo	Padre.	Para	elevar	nossas	almas	 frente	à
visão	dos	afrescos.	Da	visão	do	Paraíso,	do	instante	da	Criação	do	Homem.

Bem	pensado,	abadessa.	Que	se	cumpra.

O	sininho	tilintou	e	nasceu	uma	voz,	canto	que	ressoou	em	soprano	pelo	ambiente.	Límpidas	notas	musicais
que	saíam	da	boca	de	um	vulto	minúsculo	e	encapuzado	no	fundo	da	Capela.

O	sublime	estava	a	ponto	de	 tornar-se	matéria.	Enquanto	a	canção	se	deslocava	em	ondas	pelo	espaço,	os
raios	solares	ganhavam	intensidade	e	desciam	em	lâminas	pelas	janelas.

O	conjunto	de	emanações	luminosas	e	sonoras	foi	tão	arrebatador	que	três	cardeais	deixaram	de	tossir,	um
vassalo	lacrimejou	e	dois	monges	sonhadores	consideraram-se	no	céu.

As	emanações	cresciam	em	fulgor	e	se	acasalavam	num	espetáculo	 impensável	com	as	 figuras	pintadas	no
teto.	 Sombras	 se	 transformavam	 em	 manchas	 opacas,	 depois	 refletiam	 cores	 diversas	 que	 por	 sua	 vez	 se
misturavam	até	delinearem	um	dorso,	um	rosto,	o	detalhe	de	uma	mão.	Pedaços	de	homens	e	mulheres	que
estimulados	pela	 luz,	 incentivados	pela	voz,	se	uniam	e	davam	forma	a	uma	figura.	A	uma	figura	não,	a	uma
cena	com	seres	de	carne	e	osso.	Tão	real	que	o	teto	parecia	trepidar	com	a	perspectiva	de	movimento	daqueles
corpos.	 Com	 todos	 os	 sentimentos	 e	 sensações	 dos	 homens	 pingando	 através	 das	 cores,	 escorrendo	 pelas
silhuetas	através	de	um	belo	jamais	visto.	Maravilha	do	inacreditável	que	lambida	pelos	raios	do	sol	e	fustigada
pelas	notas	musicais	ultrapassava	a	textura	das	tintas	e	capturava	o	soberbo.

Parem!	Parem	com	tudo!	Cerrem	as	cortinas	que	não	quero	ver	mais	nada!

Júlio	 II	 berrou	 com	 tamanha	 fúria	 suas	 palavras	 que	 muitos	 pensaram	 que	 o	 teto	 desabava	 por	 estar
carregado	com	tanta	beleza.	O	nascer	do	dia	se	apagou	de	um	modo	tão	inusitado	através	da	ação	coordenada
dos	vassalos	que	nenhuma	pupila	conseguiu	se	acomodar	de	imediato.	Todas	ficaram	perdidas	entre	a	luz	e	as
trevas,	oscilando	num	limbo	cego	e	iluminado	ao	mesmo	tempo.

A	plateia	não	enxergava	nada,	mas	ouvia.	Não	mais	o	melodioso	canto,	só	os	passos	de	Júlio	II	pisando	firme
no	mármore.

Este	canto!	Esta	voz	não	me	é	estranha!	Guiado	por	um	ódio	implacável,	o	Santo	Padre	atravessou	a	Capela
submersa	no	lusco-fusco	e,	ao	encontrar	o	pequeno	vulto	encapuzado,	agarrou-o	pelo	pescoço.

Que	surpresa	de	mau	gosto!	Francesco,	o	castrado,	está	de	volta!	Cantando!

Dos	presentes,	poucos	se	davam	conta	do	que	ocorria.	A	plateia	inteira	se	levantou	como	rezava	o	protocolo	e
em	silêncio	presenciou	Júlio	II	arrastar	o	vulto	pelo	pescoço	até	colocá-lo	ao	lado	de	quatro	lamparinas	acesas
num	dos	cantos	da	Capela.

Responda!	Onde	está	o	seu	tio?	Ande,	fale!	Tire	o	capuz!	Me	diga,	onde	está	monsenhor	Filippo?

Francesco	não	abaixou	o	capuz,	desnudou-se	inteiro.	Ao	deixar	cair	a	grossa	capa	de	lã	que	vestia,	o	menino
não	fez	eclodir	apenas	um	previsível	murmúrio	de	espanto	na	plateia,	instaurou	o	inaudito.

Por	ter	seu	corpo	tomado	pelo	estapafúrdio,	Francesco	conseguiu	vencer	toda	a	sensação	de	novidade	que	as
figuras	do	 teto	produziram	nos	presentes.	Não	com	a	mesma	graça,	pelo	exotismo	exagerado	que	 roçava	os
limites	 do	 grotesco.	 Guardando	 as	 devidas	 proporções	 com	 o	 trabalho	 de	 Michelangelo,	 o	 menino	 também
concretizava	 uma	 nova	 variante	 do	 belo,	 de	 uma	 arte	 talvez	 absurda,	 mas,	 com	 certeza,	 nunca	 vista.	 Ao
contrário	 das	 pinturas,	 seu	 corpo	 não	 dependia	 da	 perspectiva	 traçada	 por	 um	 artista	 para	 ser	 real,	 era
palpável.

As	carnes	e	peles	de	Francesco	estavam	embebidas	em	azul,	num	azul-celeste	intenso	que	fazia	escorrer	pela
plateia	 um	 conjunto	 de	 sentimentos	 discordantes.	 De	 suas	 orelhas,	 ventre	 e	 tornozelos	 pingavam	 penas



amarelas,	lilases	e	negras	que	de	uma	maneira	sutil	sugeriam	que	seu	corpo	tivesse	adquirido	a	capacidade	de
se	movimentar	para	cima,	isto	é,	voar.

Azul!	Este	menino	está	todo	azul.	E	coberto	de	penas!	O	que	significa	isso?

Não	 é	 mais	 um	 menino,	 Santidade!	 Os	 querubins	 adotaram	 Francesco.	 Por	 isso	 adornaram	 seu	 corpo	 em
azul!

Monsenhor	 Filippo	 respondeu	 a	 Júlio	 II	 enquanto	 descia	 do	 andaime	 segurando	 uma	 caixa.	 Sua	 voz	 era
potente	e	denotava	uma	ferocidade	que,	muito	distante	do	que	se	poderia	supor,	não	era	fruto	da	vingança.	Era
filha	da	teimosia	de	quem	estava	convicto	de	que	tinha	visitado	o	impenetrável	de	Deus.

Azul?	Querubim?	Voa	também?

Estive	no	Paraíso	Terrestre,	Santidade!	Fiz	uma	nova	classificação	dos	anjos	e	toquei	na	Árvore	do	Bem	e	do
Mal!	Com	o	anel	do	papa	Pio	 III,	o	bondoso,	atravessei	o	Portal	das	Terras	 Incógnitas	e	descobri	o	Horto	de
Deus!

E	eu	pensando	que	o	ilustre	monsenhor	fosse	me	trazer	uma	nova	teoria	para	a	cristandade!	Alguma	sinistra
revelação	que	ameaçaria	meu	papado!	Que	ridículo!	Um	monsenhor	da	Igreja	se	apresenta	a	seu	papa	depois
da	grande	descoberta,	com	seu	sobrinho	sodomizado	por	todos	os	lados	e	pintadinho	de	azul!	Ora!	Era	o	que
faltava!

Os	querubins	foram	extremamente	carinhosos	com	Francesco.

Não	tenho	dúvidas,	monsenhor!	O	menino	está	até	com	peitinho.

A	Santidade	se	defende	com	o	sarcasmo	e	o	mais	cínico	humor	porque	sabe	todas	as	consequências	da	minha
descoberta!

Que	é	uma	farsa!	O	Paraíso	está	aqui!	Abram	as	cortinas!

Os	raios	solares	que	por	algum	tempo	foram	proibidos	de	entrar	na	Capela	de	novo	penetraram	no	recinto.
Pareciam	 furiosos	 com	 a	 espera,	 pois	 um	 clarão	 quente	 e	 avermelhado	 explodiu	 sobre	 os	 afrescos.	 Tão
instantâneo	e	vibrante	que	as	figuras	não	fizeram	o	teto	trepidar.	Ao	receber	tanta	luminosidade,	as	pinturas
perderam	a	perspectiva	de	movimento,	a	capacidade	de	atiçar	sensações	e	deixaram	de	escorrer	sentimentos.
Passaram	a	transitar	pela	mais	intrigante	órbita	do	belo,	pela	franja	do	estático.

Os	 olhos	 das	 sílfides,	 santos	 e	 santas,	 o	 dorso	 de	 Adão,	 o	 seio	 de	 Eva,	 o	 semblante	 de	 Deus	 não	 mais	 se
moviam.	Ficaram	fixados	num	belo	que	passou	a	traduzir	com	exatidão	a	sensação	caótica	que	se	instaurou	no
ambiente,	a	perplexidade.	Estado	de	espírito	que	transforma	a	lucidez	num	projeto	confuso	e	reduz	o	viver	ao
equívoco	das	esperanças.

Bem	 poucos	 captaram	 este	 surpreendente	 patamar	 da	 beleza.	 Tão	 inatingível	 como	 qualquer	 tentativa	 de
entendimento	a	respeito	do	verdadeiro	mecanismo	da	luz.

Olhe,	monsenhor.	O	teto.	A	arte	em	sua	mais	rigorosa	expressão!	Uma	geração	de	homens	passará,	depois
outra	e	mais	outra.	Todas	as	futuras	gerações	por	aqui	passarão,	sempre	submetidas	a	um	inesquecível	estado
anímico.	 Incapaz	de	ser	definido!	Porque	conjuga	num	único	 instante	a	mais	sublime	emoção	estética	com	o
mais	elevado	sentido	místico!	Isto	é	Deus!	Deus!

Trata-se	 apenas	 de	 uma	 pintura,	 Santidade.	 De	 mentira,	 não	 vale	 nada!	 É	 apenas	 uma	 ostentação	 do	 seu
pontificado!	O	meu	Paraíso	é	real!	Está	vivo!	Estive	no	Éden	e	vivi	as	cenas	que	estão	representadas	neste	teto!
Afirmo	bem	alto	para	que	todos	ouçam:	qualquer	um	pode	lá	chegar!

Confinado	ao	esquecimento,	sem	receber	um	aplauso	ou	elogio,	Michelangelo	foi	ferido	na	corda	da	vaidade.
Júlio	II	defendia	sua	pintura,	é	certo,	mas	era	incapaz	de	citar	o	seu	nome.	A	plateia	nem	olhava	para	o	teto,	só
acompanhava	atenta	aquela	discussão	estúpida	e	lançava	admirações	para	um	menino	desnudo	e	azulado.

O	artista	teve	 ímpetos	de	berrar,	de	subir	pelo	resto	do	andaime	e	destruir	os	afrescos.	Aquela	plateia	não
merecia	sua	arte.	Estrangulado	por	um	desprezo	abominável	por	tudo	aquilo,	compreendeu	que	não	tinha	mais
nada	que	fazer	ali.

Ao	sair	altivo	da	Capela,	Michelangelo	ondulou	com	desdém	sua	capa	verde-esmeralda,	nem	assim	foi	notado.
Só	quando	cruzou	o	portal	de	saída	é	que	foi	afogado	pela	sensação	de	fracasso.	Tão	corrosiva	e	lacerante	que
o	artista	sentiu	o	abrir	de	uma	ferida	em	seu	espírito.	Que	doía.	Era	dor	moral,	a	mesma	dor	que	Francesco
experimentou	após	sua	emasculação.



Conhecidas	 como	 chagas	 narcísicas,	 essas	 feridas	 são	 tão	 mutiladoras	 e	 vergonhosas	 que	 Michelangelo
deixou	 o	 Vaticano	 de	 imediato.	 Comprou	 o	 primeiro	 cavalo	 que	 encontrou	 e	 rumou	 para	 as	 montanhas	 de
mármore	de	Carrara,	jurando	por	lá	isolar-se	para	sempre.

Não	avisou	a	ninguém	sobre	 sua	 fuga,	nem	mesmo	a	Tommaso,	 seu	amante.	Afinal,	 quando	uma	pessoa	é
massacrada	 pela	 desordem	 da	 alma,	 o	 melhor	 a	 fazer	 é	 desaparecer.	 Algo	 como	 se	 deixar	 enterrar	 vivo,
exemplo	sofrido,	mas	jamais	seguido	pelos	verdadeiros	desalmados.

A	 abadessa	 sorriu	 e	 enxergou	 com	 um	 olhar	 de	 anjo,	 miúdo	 e	 rápido,	 Filippo	 abrir	 a	 caixa	 e	 atirar	 um
punhado	de	pétalas	sobre	o	mármore.

A	 Árvore	 do	 Bem	 e	 do	 Mal	 não	 dá	 mais	 frutos,	 apenas	 flores.	 Toque	 nestas	 pétalas.	 São	 verdadeiras,
Santidade!	O	pecado	original	acabou	para	sempre!	Não	há	mais	pecado,	nem	culpa!	Nem	vai	haver	Juízo	Final.
Toda	a	humanidade	está	libertada!

Eram	justamente	estas	palavras	que	temia.	A	tal	teoria	capaz	de	mudar	o	sentido	da	história	do	homem,	da
Igreja	de	Cristo.

Com	 a	 descoberta	 do	 Paraíso,	 a	 história	 do	 homem	 acabou	 de	 perder	 o	 sentido,	 Santo	 Padre.	 Se	 é	 que	 a
história	 tem	 ou	 teve	 algum	 dia	 sentido.	 Porque	 no	 Paraíso	 s6	 existe	 amor,	 prazer	 e	 êxtase!	 Sem	 conflitos,
guerras	ou	poderes!	Lá	não	existe	propriedade!	Nem	posses!	Nem	trabalho!	Nem	limites!

A	plateia	não	sabia	como	se	comportar	ou	que	partido	tomar,	a	discussão	se	desenvolvia	tão	rápida	que	as
desconcertantes	 revelações	 do	 monsenhor	 não	 se	 organizavam	 nas	 mentes.	 Sacudiam	 os	 pensamentos,
destruindo	 conceitos	 que	 tinham	 sido	 estabelecidos.	 Criando	 uma	 espécie	 de	 vácuo	 em	 todas	 as	 cabeças	 e
tornando-as	ocas,	paralisadas	num	vazio	incômodo	e	prazeroso.	Reconfortante	e	ameaçador.

É	a	pura	barbárie!	Esse	 seu	Paraíso	é	o	 fim	do	mundo!	Quem,	pelo	amor	de	Deus,	acredita	que	o	homem
algum	dia	estará	preparado	para	viver	numa	utopia?	É	impossível!	Sem	limites,	o	homem	perderá	o	controle	de
si	mesmo	e	destruirá	tudo	ao	seu	redor!

O	Criador	acabou	com	os	 limites	e	abriu	as	Portas	do	Paraíso,	Santidade.	Escutem,	convidou	a	 todos	para
entrar!

Delira!	Monsenhor	Filippo	está	delirando!	Daqui	a	pouco	vai	nos	explicar	o	que	fazia	Deus	antes	de	criar	o
homem!

Foi	nesse	instante	que	no	oco	de	uma	das	cabeças	da	plateia	nasceu	uma	mísera	vontade.	Rara	semente	que
se	disseminou	tal	cogumelo	depois	da	chuva	e	tomou-se	ação.	Um	bispo,	um	príncipe	da	Igreja,	se	abaixou	e
recolheu	uma	pétala.	Depois	a	beijou	e	começou	a	chorar.

Talvez	 se	 o	 bispo	 usasse	 o	 riso	 em	 vez	 do	 choro,	 tudo	 tivesse	 ocorrido	 de	 outra	 forma.	 Porque	 o	 riso,	 ao
contrário	do	que	se	pensa,	nem	sempre	traz	o	sinal	de	júbilo	ou	de	satisfação.	Considerado	uma	das	armas	mais
letais	 dos	 dramaturgos,	 desintegra	 verdades	 através	 da	 exposição	 do	 ridículo	 das	 certezas.	 Nascendo	 daí	 a
expressão	morrer	de	rir.

O	choro	é	regenerador	justamente	por	formular	a	ideia	de	morte,	de	perda.	Por	conter	alguma	forma	de	fim,
deflagra	nas	mentes	a	necessidade	de	um	novo	início.	De	um	renascer	cheio	de	esperanças	e	isento	de	críticas.
Quando	se	tomam	públicos,	tanto	o	efeito	do	riso	como	o	do	choro	são	perigosíssimos	por	serem	paradoxais.	O
primeiro	por	matar	euforias,	o	segundo	por	consagrar	mentiras.

Foi	 o	 que	 ocorreu.	 Ao	 chorar,	 em	 vez	 de	 rir,	 o	 bispo	 acabou	 com	 todas	 as	 dúvidas	 sobre	 a	 existência	 do
Paraíso.	Com	suas	lágrimas	criou	um	renascer	na	plateia,	iniciou	um	impulso	sem	cálculo	nas	cabeças	ocas	e	a
plateia	 reagiu	aceitando	as	verdades	de	Filippo.	Tudo	muito	a	propósito,	 já	que	multidões	e	plateias	 sempre
atuam	como	patos	recém-nascidos.	Reconhecem	na	primeira	coisa	que	se	inova	a	sua	progenitora	e	passam	a
seguir	seja	lá	o	que	for.

Portanto,	 num	 universo	 de	 homens	 de	 cabeças	 vazias,	 a	 conclusão	 de	 tudo	 deixou	 de	 ser	 o	 inconcluível	 e
passou	a	ser	o	Paraíso.	O	que	foi	um	alívio.

Quem	perdoa	os	pecados	no	Paraíso?

Não	há	pecado	no	Éden,	só	perdão.

Só	 perdão?	 Que	 infantilidade.	 O	 monsenhor	 confunde	 justiça	 com	 impunidade.	 Será	 o	 Paraíso	 a	 terra	 da
impunidade?



Monsenhor	Filippo,	por	favor,	nos	conte	um	pouco	sobre	o	Paraíso.

Cale	a	boca,	abadessa!	A	partir	de	agora	monsenhor	Filippo	está	proibido	de	falar!	Deve	ser	levado	para	os
calabouços	e	ser	interrogado	pelos	teólogos	do	Santo	Oficio.	Que	assim	se	cumpra.

No	 Paraíso	 não	 existe	 hierarquia,	 Santo	 Padre.	 Os	 decretos	 papais	 são	 dispensáveis,	 tudo	 emana	 de	 Deus
através	 da	 generosidade	 da	 Natureza.	 Lá	 não	 se	 planta,	 não	 é	 necessário	 cultivar.	 Só	 existe	 o	 trabalho	 de
colher	os	alimentos.

Cerrem	as	cortinas!	A	cerimônia	está	cancelada!

E	a	luz	daquela	aurora	deixou	de	brilhar	na	Capela,	desta	vez	para	sempre.	Depois	de	cerrarem	as	cortinas,
os	vassalos	largaram	as	longas	hastes	e	se	perderam	no	tumulto	que	se	formou	em	torno	de	Filippo.	O	papa	não
mais	reinava.	Prelados	se	atiravam	no	chão	na	busca	de	uma	pétala	milagrosa,	monges	em	transe,	libertos	das
obrigações	das	 rezas	antiapocalípticas,	berravam	emoções	e	vários	bispos	correram	para	 tocar	Francesco.	A
plateia	tinha	acabado	de	encontrar	um	novo	deus.

Que	beleza!	Estas	flores	são	milagrosas?	Não	há	pecado	no	Paraíso,	só	perdão.	Vou	viver	lá	junto	dos	anjos!
Como	 são	 os	 serafins?	 Existem	 anjos	 fêmeas?	 São	 belíssimas.	 No	 Éden	 não	 existe	 o	 rosto	 do	 Mal.	 Não	 há
castidade,	 só	amor!	Os	anjos	 se	amam!	Até	os	anjos	 se	amam!	Carlo,	que	manifestava	seu	medo	mesmo	em
situações	triviais,	se	entregou	à	coragem	e	ordenou	aos	guardas	que	se	retirassem.	Ou	melhor,	 instigou-os	à
desordem,	afirmou	que	estavam	dispensados	para	todo	o	sempre.

Doutor	Vigo	e	 seus	 assistentes,	 numa	atitude	 conspiratória	 e	 enigmática,	 deixaram	a	Capela	 levando	duas
pétalas	para	futuros	estudos	e	análises.

Caminhando	 cabisbaixo,	 Vigo	 não	 se	 convencia	 de	 que	 a	 sua	 teoria	 sobre	 a	 espiral	 da	 criatividade	 tinha
acabado	de	sofrer	um	colapso.	Pelo	menos	um	descomunal	desequilíbrio,	levando-se	em	conta	que	a	realidade,
nesse	caso	a	da	existência	do	Éden,	demonstrou	ser	muito	mais	catalisadora	de	importância	do	que	a	arte.	Uma
aberração	que	desmontava	a	espiral	e	a	tornava	finita.	Sem	eternidade	ou	futuro.

A	abadessa	tentava	atravessar	o	mar	de	gente	que	envolvia	Filippo.	Queria	saudá-lo	pela	descoberta	do	Éden.
Talvez	 devesse	 abraçá-lo,	 mas	 se	 deu	 conta	 de	 que	 tal	 ato	 não	 era	 consentido	 entre	 religiosos.	 Pensou	 em
Francesco,	que	o	menino	deveria	estar	assustado	e	necessitava	ajuda.

Longe	 disso,	 Francesco	 estava	 exultante.	 Sendo	 adorado	 como	 um	 anjo,	 adquiriu	 um	 protagonismo
inesperado	e	parecia	nas	nuvens.	Teatral,	pouco	se	mexia.	Fingindo	ser	estátua,	deixava	que	curiosos	olhares
detalhassem	o	seu	corpo	azulado,	o	sexo	inexistente	e	as	penas	coloridas.

Cínico	 feito	uma	hiena,	 sorria	 tímido	como	se	personificasse	uma	das	esferas	da	pureza	celestial.	Além	de
cantor,	 um	extraordinário	 ator	nato,	 o	menino.	 Tão	 convincente	 em	 sua	 encenação	que	 seria	 impossível,	 até
para	o	mais	perspicaz	dos	homens,	desconfiar	a	dimensão	do	mistério	que	Francesco	ainda	guardava	só	para
ele.	Segredo	gigantesco	e	cruel,	tão	maldito	que	geraria	um	pesadelo	sórdido	no	destino	daquelas	pessoas	que
o	cercavam	e	bajulavam.

Sufocada	em	meio	ao	tumulto,	a	abadessa	foi	eclipsada	por	um	beijo	que	estalou	em	sua	face.	Um	beijo	dado
por	Camilo	em	nome	da	felicidade,	da	nova	ordem	que	tinha	acabado	de	se	instaurar	no	mundo.	Do	novo	viver
que	nascia	sem	regras	ou	inimigos,	só	fraternidade,	amor	e	prazer.

Um	 simples	 beijo,	 sinal	 de	 afeto	 que	 não	 se	 encontrava	 representado	 no	 teto,	 tornou-se	 o	 detonador	 da
compreensão	dela	sobre	a	nova	ordem	universal.	Organização	unipolar	 isenta	de	questionamentos.	Livre	dos
conflitos	entre	o	bem	e	o	mal,	o	certo	e	o	errado,	o	herético	e	o	santificado,	cartilha	onde	só	existia	o	Paraíso	ou
tudo	aquilo	que	isso	significava.

A	nova	ordem	de	todos	ocasionou	uma	desordem	na	abadessa.	Subitamente	se	viu	liberta	do	casamento	com
Cristo.	E	como	toda	recém-divorciada	de	um	acomodado	matrimônio	divino,	perdida.	Além	de	ameaçada	com	a
amplitude	de	sua	nova	liberdade	e	abafada	pela	repentina	noção	de	si	mesma.

Pessoa	acostumada	a	pertencer	tão	pouco	a	si	mesma,	agora	seria	responsável	inclusive	por	sua	felicidade,
pela	total	administração	de	seus	desejos	e	vontades.	Tarefa	tão	complexa	e	simples	ao	mesmo	tempo	como	o
ato	de	beijar	Filippo.	Beijar	um	homem	na	boca.	Amá-lo	de	verdade,	dar-se.	Por	ter	enxergado	a	distância	do
até	onde	poderia	ir,	a	abadessa	perdeu	os	sentidos	de	susto.	Desmaiou	de	medo.

Antes	de	se	retirar,	derrotado,	Júlio	II,	supondo	que	aquela	insubordinação	coletiva	ficaria	restrita	à	Capela,
berrou	uma	ameaça	para	os	presentes.



O	 Paraíso	 sobre	 a	 terra	 é	 uma	 ilusão	 tão	 estúpida	 quanto	 a	 sensação	 de	 que	 a	 morte	 pode	 ser	 vencida,
monsenhor	Filippo!

Filippo	não	viu	morte	no	Paraíso,	só	vida	e	prazer!

Cale-se,	Camilo!	Se	monsenhor	Filippo	não	viu	morte	no	Paraíso	é	porque	lhe	faltou	visão.	Não	se	preocupem,
vou	descobrir	um	modo	de	mandar	a	morte	até	lá.



20
INSTANTES	DE	HORROR	E	CARNAVAL

O	 senhor	 embaixador	 plenipotenciário	 do	 reino	 de	 Portugal,	marquês	 que	 arquitetara	 a	 fuga	 e	 a	 viagem	de
monsenhor	Filippo	aos	confins	do	mar	Tenebroso,	voltou	às	Terras	Itálicas	em	mais	uma	missão.

Escondidas	 no	 fundo	 falso	 de	 um	 pequeno	 tonel	 de	 vinho,	 chegaram	 a	 Roma	 as	 primeiras	 e	 secretas
mensagens	do	novo	rei	de	Portugal	para	o	papa	Júlio	II.

Claro	está	que	o	reduzido	barril	não	continha	vinho	algum	e	era	habitado	por	uma	colônia	de	peçonhentos
escorpiões	 do	 norte	 da	 África.	 Ardil	 confuso	 que	 fora	 desenvolvido	 por	 eminentes	 sábios	 portugueses	 para
preservar	a	invulnerabilidade	das	informações	que	só	poderiam	ser	lidas	pelo	Santo	Padre.

Como	era	de	se	esperar,	o	estapafúrdio	tonel	só	trouxe	problemas	para	o	marquês.

Além	 de	 ser	 obrigado	 a	 alimentar	 os	 venenosos	 escorpiões	 durante	 a	 noite,	 correndo	 o	 risco	 de	 ser
mortalmente	 picado,	 o	 embaixador	 andava	 fosse	 por	 onde	 fosse	 com	 aquele	 ridículo	 cilindro	 de	 madeira
debaixo	do	braço.	O	que	seria	só	um	transtorno,	se	muitos	não	tomassem	o	nobre	por	um	ébrio	inveterado.

O	embaixador	não	perdeu	a	naturalidade	ou	a	elegância,	ou	muito	menos	o	porte	fidalgo,	ao	caminhar	pela
comprida	galeria	que	unia	a	biblioteca	à	sala	de	mapas	do	Vaticano,	o	chamado	Longo	Corredor	do	Cinismo.
Apesar	de	abraçado	ao	intrigante	barril,	o	que	mais	chamava	atenção	na	sua	figura	era	o	semblante	carregado.

Tingida	 por	 acinzentada	 palidez,	 a	 fisionomia	 tinha	 adquirido	 um	 ar	 assustado	 cujo	 ápice	 era	 o	 cenho
crispado	e	enrugado.

Homem	treinado	para	não	deixar	transparecer	emoções	e	manter-se	inalterado	frente	aos	mais	extravagantes
acontecimentos,	desde	escatológicos	desvarios	da	realeza	até	decadentes	costumes	de	algumas	civilizações,	o
embaixador	ficou	bastante	perturbado	com	as	cenas	que	presenciou	ao	cruzar	a	cidade	de	Roma.

Ao	 contrário	 do	 que	 desejava	 o	 papado,	 a	 notícia	 da	 descoberta	 do	 Paraíso	 não	 morreu	 na	 convulsão	 de
alegria	que	eclodiu	no	ventre	da	Capela	Sistina.	Fato	que	foi	apenas	o	prenúncio	de	uma	sequência	de	eventos
que	escapuliu	do	controle	do	Vaticano	e	contaminou	os	cidadãos	de	Roma	com	a	velocidade	dos	trovões.

A	princípio	se	comportando	como	qualquer	novidade,	a	notícia	da	abertura	dos	portões	do	Éden	esbarrou	na
incredulidade	dos	velhos	e	no	despeito	natural	dos	jovens.	Quando	os	comerciantes	começaram	a	se	desfazer
de	suas	mercadorias	e	as	prostitutas	a	pensar	seriamente	em	desistir	da	profissão,	o	povo	romano	despertou
para	o	assombro	da	mudança.

Se	o	direito	à	posse	não	mais	existia,	nem	a	culpa	ou	o	ato	de	pecar,	e	se	toda	a	autoridade	terrena	tinha	sido
abolida,	como	é	que	funcionaria	o	mundo?	Não	seria	mais	mundo,	pelo	menos	do	modo	como	vinha	sendo.	A
Terra	até	poderia	 vir	 a	 ser	 o	 tal	Paraíso	descoberto	por	um	anônimo	monsenhor,	mas	por	 enquanto	não	era
nada.	Ou	melhor,	era	uma	incógnita	barulhenta.

Apesar	de	desconhecer	como	seria	a	rotina	de	seu	novo	viver,	o	povo	romano	saiu	às	ruas	embriagado	em
júbilo.

Uma	 multidão	 exultante	 invadiu	 praças,	 urrando	 um	 entusiasmo	 inesgotável	 mesmo	 sem	 saber	 por	 que
gritava	alegrias.	Cantou	felicidades	talvez	por	 imaginar-se	numa	fábula	onírica.	Em	ambos	os	casos	ninguém
conseguia	explicar	a	razão	pela	qual	a	salvação	eterna	não	era	mais	um	assunto	individual,	da	esfera	do	livre-
arbítrio,	a	tal	opção	do	indivíduo	entre	sua	consciência	e	Deus,	Nem	muito	menos	entendia	a	inovação	celeste
de	permitir	a	um	povo	inteiro,	quer	dizer,	ao	mundo	todo,	ser	aceito	sem	nenhum	tipo	de	restrição	no	Paraíso
Terrestre.	Lição	de	perdão	divino	tão	rara	de	ser	encontrada	até	mesmo	na	leitura	da	Bíblia.

Atingido	 por	 um	 estado	 de	 estranheza,	 devido	 à	 queda	 do	 muro	 do	 pecado	 original,	 o	 povo	 resolveu
transformar	a	ilusão	abstrata	em	realidade	vivida	e	passou	a	desfrutar	um	carnaval	sem	fim.



Todos	 dançavam,	 batiam	 tambores,	 tocavam	 cornetas	 e	 fornicavam,	 fazendo	 de	Roma	 palco	 de	 uma	 orgia
frenética	e	profana.	Alucinação	coletiva	que	brindava	a	história	com	o	regredir	aos	tempos	do	paganismo.

Foi	 a	 visão	 desse	 primitivo	 ritual,	 o	 carnaval,	 que	 perturbou	 o	 espírito	 do	 embaixador.	 Pensando	 bem,	 os
escorpiões	do	seu	tonel	se	comportavam	com	mais	dignidade	e	menos	ruído	do	que	aquela	turba	agraciada	pelo
sublime.	Afinal,	se	os	homens	deixaram	de	ser	servos	de	Deus	para	se	tornarem	convidados	do	Seu	Horto,	no
mínimo	deveriam	ter	um	pouco	mais	de	decoro	e	compostura.

Já	o	ar	assustado	que	desfigurou	o	cenho	do	marquês	nasceu	da	constatação	de	que	várias	famílias	deixavam
Roma	abruptamente.

De	carroça,	no	lombo	de	burros,	a	pé	ou	como	fosse,	todas	proclamavam	que	estavam	a	caminho	do	Reino	de
Portugal	 e	 que	 de	 lá	 embarcariam	 em	 caravelas	 até	 alcançar	 a	 Terra	 Prometida,	 o	 Paraíso	 Terrestre.	 Foi	 o
tamanho	 do	 êxodo	 que	 empalideceu	 o	 rosto	 do	 diplomata	 luso.	 Por	 instantes	 pressentiu	 que	 sua	 pátria
sucumbiria	saqueada	por	um	bando	de	lunáticos	à	procura	da	Árvore	do	Bem	e	do	Mal.

A	cor	rosada,	por	fim,	retomou	as	bochechas	macilentas	do	marquês.	Ao	concentrar	sua	atenção	nas	palavras
do	tal	religioso	representante	oficial	do	papa,	sentiu	esperança.	Talvez	o	descomunal	êxodo	pudesse	ser	detido.

Depois	de	muito	indagar,	o	embaixador	alcançou	o	Longo	Corredor	do	Cinismo	e	foi	abordado	por	um	monge
cego	e	caquético.	Um	velho	que	fedia	como	quem	tivesse	a	mania	de	limpar	latrinas	e	que	se	dizia	membro	da
desconhecida	Ordem	dos	Guardiões	do	Trono	de	São	Pedro.	Sem	dúvida	uma	confusão	dos	diabos,	entretanto
algum	magnetismo	o	monge	transmitia	porque	o	diplomata	se	acalmou.

Senhor	 embaixador,	 se	 me	 permite	 perguntar,	 qual	 a	 razão	 que	 o	 faz	 solicitar	 uma	 audiência	 com	 Sua
Santidade?

Como	manda	o	protocolo,	 vim	 informar	ao	Santo	Padre	que	a	coroa	do	 reino	de	Portugal	 tem	agora	outro
dono.	O	novo	rei	foi	proclamado	com	o	nome	de	Dom	Manuel,	o	Venturoso.

Senhor	embaixador,	escuto	uns	risos.	Por	favor,	como	não	enxergo	nada,	se	importaria	de	olhar	por	uma	das
janelas	e	ver	o	que	acontece	no	jardim?

Perfeitamente.	Vejo	 o	 que	 parece	 ser	 um	menino	 fantasiado	 e	 todo	 pintado	 de	 azul	 correndo	 em	 torno	 de
umas	árvores	frutíferas,	venerável	monge.

O	que	mais,	senhor	marquês?

Há	um	homem,	É	jovem,	possui	um	farto	bigode	e	brinca	com	o	exótico	menino	pelo	jardim.	Riem	deliciados.
Parece	que	encenam	uma	pantomima,	ambos	usam	pequenas	máscaras.

O	 homem	 se	 chama	 Tommaso.	 Trata-se	 do	 amigo	 predileto	 do	 artista	 Michelangelo	 Por	 favor,	 senhor
embaixador,	poderia	me	relatar	o	que	mais	observou	ao	caminhar	pelo	Vaticano?

Em	primeiro	lugar,	que	os	portões	estão	abertos	e	desguarnecidos.

As	tropas	do	papa	desertaram.	Não	mais	existe	exército,	senhor	embaixador,	O	capitão	Ritter	vive	no	estábulo
com	suas	três	mulheres,	os	nove	filhos,	e	promove	incessantes	bacanais.

Notei	que	a	construção	da	Basílica	de	São	Pedro	e	da	praça	colossal	cheia	de	colunas	estava	parada.	Tudo
vazio,	meu	venerável	monge.	As	obras	foram	canceladas	ou	adiadas?

Interrompidas.	Os	operários,	mestres	de	obras	e	arquitetos	desapareceram.	Uns	estão	a	caminho	do	Éden,
outros	 se	 entregaram	a	 seus	 desejos	mais	 profundos.	De	 todas	 as	 formas,	 dizem	que	no	Paraíso	 existe	 uma
catedral	 feita	de	colunas	 rochosas	 impensáveis	e	abraçada	por	uma	praça	nunca	vista.	Tudo	 lá	parece	 ter	a
dimensão	do	imensurável.	Para	que	se	perder	um	tempo	absurdo	na	construção	de	outra	catedral	e	nova	praça,
se	tudo	já	foi	construído	por	Deus	através	da	natureza	do	Éden?

Venerável	monge,	quando	poderei	me	encontrar	com	Sua	Santidade?

Imediatamente,	senhor	embaixador.	Por	favor,	siga-me.

O	 marquês,	 segurando	 seu	 tonel	 e	 um	 archote,	 acompanhou	 o	 monge	 cego	 por	 um	 labiríntico	 e	 estreito
corredor	que	descia	sem	parar	pelas	entranhas	do	Vaticano,	numa	espécie	de	mergulho	abafado	aos	alicerces
do	Palácio	papal.

Por	favor,	senhor	embaixador,	não	se	intimide	com	a	escuridão	e	a	umidade.	Minha	ordem	religiosa	apenas
tenta	proteger	o	papa	Júlio	II	dos	desordeiros.



Quando	o	marquês	sentiu	um	insuportável	cheiro	de	fezes	e	se	viu	cercado	por	vários	monges	cegos	é	que
percebeu	que	tinha	caído	numa	armadilha.

Por	mais	que	o	marquês	gritasse	e	afirmasse	que	estava	ali	em	uma	missão	diplomática	vital,	mais	os	monges
o	atacavam.

Depois	de	rasgarem	sua	roupa,	lanharem	o	seu	corpo	e	o	deixarem	desacordado,	quebraram	o	tonel	em	busca
da	arma	que	hipoteticamente	seria	usada	para	matar	o	Santo	Padre.

Porque	era	isso	que	os	velhos	cegos	estavam	esperando.	Alguém	disfarçado	do	que	fosse,	até	de	embaixador,
que	 tentasse	 assassinar	 Júlio	 II	 para	 sacramentar	 a	 vitória	 da	 descoberta	 do	 Paraíso,	 destruindo	 o	 trono	 de
Pedro	e	deixando	acéfala	a	liturgia	da	Igreja.

O	que	os	monges	não	esperavam	era	a	fúria	silenciosa	dos	escorpiões.	Vítimas	de	sua	própria	cegueira,	se
deixavam	picar	pelos	aguilhões	peçonhentos	que	nasciam	do	tonel	rompido.

Num	combate	 injusto	e	aterrorizante,	os	 religiosos	entraram	em	pânico	 frente	a	sua	própria	 impotência,	a
incapacidade	de	enxergar	as	falanges	inimigas	que	subiam	pelos	hábitos,	se	intrometiam	por	onde	queriam	e
inoculavam	uma	dor	apoplética	através	das	caudas	maléficas.

Devido	aos	gritos,	o	doutor	Vigo	e	 três	assistentes	que	 trabalhavam	no	calabouço	vizinho	correram	para	a
saleta	e	depararam	com	a	absurda	batalha.

Dos	corpos	dos	velhos	monges	escorriam	filetes	de	sangue	e	cada	um	a	seu	modo	lutava	para	se	livrar	das
picadas.	Uns	se	abraçavam,	tentando	esmagar	os	bichos,	outros	se	desnudavam	para	se	livrar	dos	escorpiões
escondidos	nas	vestes.	Os	desesperados	esfregavam	pelo	corpo	nu	a	chama	do	único	archote	presente,	queriam
incendiar	os	escorpiões.	Fogo	infeliz	que	afastava	aqueles	demônios,	mas	queimava	as	carnes	numa	manta	de
bolhas	sanguinolentas	que	crescia	pelos	dorsos	e	peles	esbranquiçadas.

No	fundo	da	saleta	satânica	que	cheirava	a	gordura	queimada,	Vigo	enxergou	um	homem	esquecido	num	dos
cantos.	Era	o	marquês	com	o	rosto	ferido,	caído	numa	poça	coagulada	de	sangue,	mas	desperto.

Quem	é	o	senhor?	Por	certo	o	traidor	que	iniciou	essa	desgraça	soltando	os	escorpiões.

Não!	Sou	embaixador	do	reino	de	Portugal	e	o	único	homem	capaz	de	salvar	a	cristandade	e	o	papado	de
Júlio	II.

Como	pretende	fazer	esse	milagre,	senhor	embaixador?

Tire-me	daqui!	Por	favor,	afaste-me	destes	monges	cegos	que	posso	provar	o	que	afirmo.

Apoiado	por	dois	assistentes,	o	marquês	foi	levado	ao	calabouço	do	médico	para	ser	interrogado.

Apesar	de	 ter	acabado	de	viver	uma	cena	de	pavor	digna	do	Apocalipse,	 foi	obrigado	a	estarrecer-se	mais
ainda	com	o	que	viu	dependurado	no	teto	daquele	calabouço.

A	 princípio	 pensou	 que	 fossem	 corpos,	 ao	 olhar	 com	 mais	 cuidado	 reparou	 que	 eram	 inúmeros	 cabides
suspensos	com	batinas	e	roupas.

Um	 verdadeiro	 arsenal	 de	 vestes	 voadoras	 que	 traziam	 a	 peculiaridade	 de	 estarem	 todas	 manchadas	 na
altura	 das	 partes	 pudendas.	Manchas	 disformes	 e	 fétidas.	 Vermelhas,	 apustemadas,	 amareladas	 e	 num	 todo
nojentas.	Verdes.

Esculturas	malignas	que	não	só	decoravam	aquele	teto	com	um	terror	desconhecido,	como	não	se	deixavam
decifrar.

Seria	um	novo	experimento	artístico	fruto	da	genialidade	insólita	de	Michelangelo?

*	*	*

Mesmo	radiante	coma	volta	triunfal	de	Filippo,	a	abadessa	não	tinha	se	adaptado	à	nova	falta	de	solenidade	e
disciplina	 que	 agora	 imperava	 no	 Vaticano.	 A	 desordem	 era	 tanta	 que	 sua	 felicidade	 começou	 a	 sofrer
espasmos	de	irritação	e	momentos	de	dúvidas.

A	 desorganização	 e	 a	 irresponsabilidade	 chegaram	 a	 extremos.	 Quando	 os	 reservatórios	 de	 água	 e	 os
armazéns	de	mantimentos	baixaram	a	níveis	mínimos,	nenhum	religioso	se	importou.



Se	Júlio	II	não	mais	mandava,	desaparecido	num	retiro	espiritual	e	oportuno	nas	dependências	secretas	do
papado,	ninguém	também	ousou	sentar-se	no	trono	de	Pedro.	Nem	se	atrevia	a	contestar	Filippo,	que	afirmava
num	discurso	inflamado	a	morte	da	autoridade	terrena,	seja	qual	fosse.

O	monsenhor	 vivia	 num	 estado	 de	 perpétua	 beatitude.	 Incansável,	 com	 seus	 olhos	 verdes	 a	 cada	 instante
mais	pontudos,	Filippo	atendia	aos	grupos	intermináveis	de	pessoas	e	do	clero	que	acorriam	à	Capela	Sistina.
Todos	para	escutar	as	maravilhas	do	Paraíso	Terrestre	descritas	pelo	único	homem	que	lá	esteve.	E	instruções
sobre	a	nova	ordem	mundial.	Infelizmente,	para	os	amantes	da	arte,	como	as	janelas	da	Capela	estavam	sempre
fechadas,	ninguém	reparava	na	pintura	do	teto.

O	 movimento	 de	 pessoas	 não	 parava	 dia	 e	 noite,	 permitindo	 que	 os	 mascarados	 do	 carnaval	 de	 Roma
invadissem	com	sua	promiscuidade	as	galerias	e	corredores	que	ladeavam	a	capela.

O	monsenhor	com	absoluta	devoção	às	liberdades	totais	e	ao	perdão	infinito	ditados	pelas	leis	do	Éden,	não
se	importava	com	os	desvarios	carnais	e	se	mantinha	concentrado	na	divulgação	das	teses	paradisíacas.

Pouco	a	pouco	a	abadessa	foi	perdendo	a	felicidade	inicial.	Um	véu	de	abatimento	encobriu	seus	olhos	e	ela
perdeu	calor	corporal,	provando	mais	uma	vez	que	nenhum	estado	de	espírito	envelhece	mais	depressa	do	que
a	felicidade.

Suas	extremidades	se	anestesiaram	num	formigar	invencível	e,	por	mais	que	tentasse,	se	tomou	incapaz	de
encontrar	o	momento	propício	para	confessar	seu	amor	a	Filippo.

Ao	escutar	o	monsenhor	proclamar	a	uma	numerosa	plateia	que	no	Éden	não	havia	vida	religiosa,	somente
uma	 vibrante	 vida	 espiritual,	 na	 abadessa	 nasceu	 um	 rompante.	 Uma	 pergunta	 alta	 e	 impetuosa,	 reação
provável	a	um	dilacerante	sentimento	de	frustração.

Ela	interrogou	Filippo	sobre	a	qualidade	de	sua	vida	sentimental.	Exigiu	um	esclarecimento	definitivo	sobre
os	desejos,	anseios	e	verdades	amorosas	do	teólogo.	Ele	respondeu,	sincero,	sem	hesitar.

Sim,	amo	uma	criatura	do	Senhor.	Uma	querubim,	uma	das	filhas	de	Tuabetã,	o	arcanjo	maior.	A	fêmea	mais
maravilhosa	que	encontrei.	 Jurei	que	 serei	 eternamente	 fiel,	 aconteça	o	que	acontecer.	Minha	visão	perde	o
foco,	o	coração	palpita	e	meu	respirar	fica	ofegante	todas	as	vezes	que	penso	nela!	Rezo	a	Deus	pedindo	para
ter	o	prazer	de	revê-la	o	mais	breve	possível!	Voltar	a	beijá-la,	abraçá-la	e	com	ela	conceber	um	filho.	É	tudo	o
que	mais	desejo	na	minha	futura	vida	no	Éden!	Viver	para	sempre	com	a	minha	querubim!

Parte	da	plateia	começou	a	aplaudir,	outras	pessoas	choravam	comovidas	pelo	pungente	discurso	amoroso	de
Filippo.

A	abadessa	percorreu	o	ambiente	com	os	olhos	secos,	como	se	procurasse	alguma	coisa	perdida.	Um	pedaço
de	 afeto	 ou	 um	 fiapo	 de	 bem-querer.	 Talvez	 uma	 fatia	 invisível	 da	 opulência	 de	 paixão	 que	 aquela	 jovem
querubim	 possuía	 de	 sobra.	 Uma	migalha	 da	 abastança	 de	 beijos	 que	 a	 outra	 ganharia	 de	 Filippo	 serviria.
Qualquer	coisa	seria	suportável	e	justa,	até	a	morte	imediata	do	monsenhor.	Jamais	a	confissão	pública	daquela
atração	visceral	e	perfeita	que	destruiu	o	desejo	de	amar	da	religiosa.	Acabando	de	vez	com	sua	esperança	de
viver	um	grande	amor	e	lançando	sua	existência	na	mais	abjeta	penúria	sentimental.

A	abadessa	deixou	a	Capela	sem	esperar	pelo	apoteótico	fim	da	resposta	de	Filippo.

Com	os	olhos	cintilantes	o	monsenhor	implorou	que	todos	se	abraçassem	como	prova	de	um	fervoroso	amor
fraternal	e	mostrou	à	plateia	uma	pena	azul.	Pena	da	auréola	da	sua	querubim,	que	agora	levava	dependurada
no	pescoço	como	prova	de	um	compromisso	matrimonial	irremovível.

Sem	saber	para	onde	ir,	ou	o	que	fazer	para	recuperar	o	seu	equilíbrio	interior,	a	abadessa	resolveu	dedicar-
se	ao	que	sabiamente	as	mulheres	fazem	nessas	horas.	A	uma	ação	repetitiva,	mecânica	e	amiga	como	costurar,
bordar	ou	tricotar.	A	religiosa	pensou	em	lustrar	o	sininho	de	prata	até	fazê-lo	brilhar	feito	a	lua.

Ao	cruzar	o	pavilhão	feminino	a	caminho	de	seus	aposentos	e	do	sininho,	foi	testemunha	de	uma	cena	brutal.

Dois	mascarados	bêbados	e	às	gargalhadas	tentavam	violentar	uma	criada	indefesa.

Alarmada,	a	mulher	lutava	como	podia.	Seu	medo	era	tal	que	não	tinha	percebido	que	não	iriam	penetrá-la
com	seus	próprios	pênis,	mas	sim	com	um	desproporcional	falo	de	madeira.

A	abadessa	gritou.

Um	 dos	 agressores	 girou	 o	 rosto	 e	 a	 religiosa	 reconheceu	 pelas	 aberturas	 da	máscara	 aquela	 fisionomia
sedutora	 que	 tinha	 visto	 no	 quarto	 de	Michelangelo.	 Notou	 de	 repente	 o	 sorriso	 carnudo	 e	 cruel,	 os	 olhos



caramelados	senhores	da	arte	do	prazer	e	da	perversão.	Era	a	viciosa	presença	do	mesmo	libertino.

O	que	está	acontecendo,	senhor	Tommaso?	Largue	a	criada	e	saia	deste	pavilhão	imediatamente!

Surpreendido	ao	ser	reconhecido,	Tommaso	recuou	perplexo,	parando	envergonhado.

Aproveitando	este	momento	de	atonia	dos	estupradores,	a	mulher	reagiu	e	arrancou	a	máscara	do	segundo
homem.	O	rosto	era	de	Camilo.

A	abadessa	ficou	tão	estupefata	quanto	aterrorizada.	Porque	sem	trocarem	palavras,	apenas	um	curto	olhar
cúmplice,	 Tommaso	 e	 Camilo	 largaram	 as	 máscaras,	 o	 falo	 de	 madeira	 e	 a	 criada	 trêmula	 no	 chão.	 Sem
constrangimentos	começaram	a	caminhar	em	direção	à	religiosa.

Sabendo	que	precisava	sair	dali	o	mais	depressa	possível,	a	abadessa	fugiu	pelo	corredor.	Pressentindo	que
seria	 impossível	 alcançar	os	 seus	aposentos	 com	segurança,	preferiu	 correr	por	 trás	do	altar-mor,	 acionar	 a
alavanca	embutida	na	base	de	uma	coluna	e	desaparecer	pela	portinhola	secreta.

Sentindo-se	 protegida	 naquele	 novelo	 de	 galerias	 subterrâneas,	 chorou	 de	 raiva.	 De	 ódio	 de	 Filippo,	 de
Tommaso,	 Camilo,	 dos	 machos	 e	 estupradores.	 De	 todos	 aqueles	 que	 nasceram	 para	 a	 infelicidade	 das
mulheres.	Até	de	Jesus	Cristo,	 filho	de	Deus,	que	de	certa	forma	permitiu	a	abertura	dos	portões	do	Paraíso,
conseguindo	deflagrar	mais	problemas	e	incongruências	do	que	trazer	soluções	para	apaziguar	os	homens.

Envolvida	 pela	mais	 completa	 escuridão	 e	 apalpando	 paredes,	 pisava	 com	 cautela	 no	 chão	 escorregadio	 e
úmido.	Caminhava	sem	direção	e	perdida	no	tempo.

Atraída	por	um	ruído	distante,	imaginou	que	estava	perto	de	uma	das	saídas	do	labirinto	secreto	e	aumentou
o	passo.	Longe	disso.	O	corredor	aos	poucos	foi	ganhando	luminosidade	até	abrir-se	num	saguão	silencioso	e
iluminado	 por	 tochas.	 Num	 calabouço	 aberrante,	 espécie	 de	 cemitério	 suspenso	 de	 batinas	 enforcadas.	 Em
verdade	o	mesmo	espaço	indecifrável	que	há	bem	pouco	tempo	tinha	sido	visitado	pelo	marquês.

Sem	encontrar	 explicação	 lógica	para	o	que	enxergava,	 a	 religiosa	 varreu	 com	olhar	patético	 as	 inúmeras
roupas	dependuradas	no	teto.	Sem	expressar	piedade,	só	surpresa	pela	casualidade	de	seu	ódio,	descobriu	o
cadáver	oscilante	do	capitão	Ritter,	um	homem	efetivamente	detestável.

A	abadessa	não	sentiu	nojo	frente	ao	corpo	putrefato,	nem	teve	tempo	para	reagir	ante	a	constatação	de	um
evidente	assassinato.	Porque	de	chofre	e	com	estudada	habilidade,	alguém	conseguiu	tapar	sua	boca	e	vedar
seus	olhos	sem	permitir	que	ao	menos	virasse	o	rosto.	Ela	apenas	sofreu	um	engasgo.

*	*	*

Espere	tudo	de	si	mesmo!

A	 frase	que	passou	a	ser	constantemente	balbuciada	por	Vigo	esclarecia	alguns	aspectos	da	patologia	que
devorava	Júlio	II.

Semelhante	 àquele	 tipo	 de	 lombriga	 intestinal	 que,	 por	 mais	 que	 se	 arranque	 um	 pedaço,	 sempre	 se
recompõe	crescendo	pela	outra	ponta,	a	crise	papal	não	parecia	ter	destino	ou	paz.	Mas	apresentava	fases	bem
definidas.

Após	ter	vivido	um	curto	período	de	negação	total,	chegando	a	refutar	a	existência	física	da	Bíblia	e	orgânica
de	Filippo,	o	papa	passou	a	ter	crises	de	revolta	infantis	contra	tudo	e	todos.

Assim	 cumpriu	 a	 sequência	 de	 comportamentos	 desatinados	 que	 a	maioria	 dos	 homens	 persegue	 quando
atingidos	por	uma	desgraça	ou	doença	grave.	Primeiro	não	acreditou	no	colapso	de	seu	reinado,	depois	culpou
Deus	por	tudo	que	acontecia,	em	seguida	arquitetou	vinganças	impossíveis	e,	por	fim,	se	desesperou	num	medo
inesgotável.

Distanciando-se	 cada	 vez	mais	 de	 suas	 certezas	 e	 convicções,	 começou	 a	 padecer	 de	 incuráveis	 cefaleias.
Deixou	de	insultar	a	humanidade,	mas	desembarcou	numa	etapa	de	autoagressão	passando	a	castigar	o	próprio
corpo.

Devido	a	uma	vingativa	técnica	do	destino,	transformou-se	no	que	menos	desejava.	Num	velho	hesitante,	sem
vigor	e	afogado	numa	invulgar	paralisia	frente	à	vida.

Numa	 réplica	 massuda	 e	 gorda	 do	 falecido	 Pio	 III,	 o	 bondoso,	 pessoa	 que	 Júlio	 II	 tanto	 desprezava.	 Daí
nascendo	a	citação	esclarecedora	do	médico:	Espere	tudo	de	si	mesmo	e,	por	conseguinte,	do	próximo	também.



E	torça	para	que	não	seja	o	pior.

Enquanto	o	senhor	marquês	se	ajoelhava	na	borda	do	leito	papal,	o	doutor	Vigo	retirou	as	compressas	frias
das	têmporas	do	pontífice.	O	procedimento	médico	tinha	esfriado	o	sangue	e	contraído	a	febre	do	Santo	Padre,
deixando-o	desperto	o	suficiente	para	receber	em	audiência	o	embaixador	do	reino	de	Portugal.

Santidade,	o	marquês	deseja	vossa	bênção!

Não	quero	que	me	vejam	assim,	Vigo.	Acabado.	Trêmulo.	Mande-o	embora.	Já	disse!	Fora!	E	diga	a	ele	que
aproveite.	O	mundo	delira!	É	carnaval!

O	embaixador	traz	uma	mensagem	do	novo	rei	de	Portugal,	Santidade.

Vigo,	não	 insista!	Tudo	perdeu	o	 sentido	e	 a	 importância.	Até	as	palavras	 são	 inúteis.	Dizem	que	os	 anjos
leem	os	pensamentos.	O	poder	terreno	não	existe	mais,	particularmente	para	os	privilegiados.

Meu	papa,	rogo	um	pouco	de	sua	santa	atenção!

É	 verdade,	 ando	 tão	 distraído.	 Nem	 perguntei	 como	 se	 desenvolvem	 seus	 experimentos	 científicos	 no
calabouço	das	batinas	enforcadas,	Vigo.	Aquele	lugar	me	pareceu	extraordinário!

Dentro	em	breve	apresentarei	minhas	conclusões	para	a	glória	de	seu	magnífico	papado.	Por	enquanto	peço
humildemente	que	a	Santidade	escute	alguns	trechos	da	carta	do	rei	de	Portugal.	Senhor	marquês,	por	favor,
leia	a	mensagem.

*	*	*

E	seendo	Afonso	Lopez	nosso	piloto	em	huũ	daqueles	navjos	pequenos	per	mandado	do	capitam	por	seer	homẽ
vyvo	e	deestro	per	 jsso	meteose	 loguo	no	esquife	a	somdar	o	porto	demtro	e	 tomou	em	huũa	almaadia	dous
daqueles	homeẽs	da	terra	mancebos	e	de	boos	corpos.	e	huũ	deles	trazia	huũ	arco	e	bj	ou	bij	seetas	e	na	praya
amdavam	mujtos	cõ	seus	arcos	e	seetas	e	nora	lhe	aprouveitaram.	/	trouveos	logo	ja	de	noute	ao	capitam	omde
foram	recebidos	com	muito	prazer	e	festa.	/	a	feiçam	deles	he	seerem	pardos	maneira	de	avermelhados	de	boõs
rrostros	 e	boos	narizes	bem	 feitos.	 -	 andam	nuus	 sem	nhuũaa	cubertura.	nem	estimam	nhuũa	coussa	 cobrir
nem	mostrar	suas	vergonhas.	e	estam	acerqua	disso	com	tamta	jnocemcia	como	teem	em	mostrar	o	rrostro.	/
traziam	ambos	os	beiços	de	baixo	 furados	e	metidos	por	eles	 senhos	osos	de	oso	bramcos	de	compridam	de
huũa	maão	travessa	e	de	grosura	de	huũ	fuso	de	algodam	e	agudos	na	põta	coma	furador.	metẽnos	pela	parte
de	 dentro	 do	 beiço	 e	 o	 que	 lhe	 fica	 amtre	 o	 beiço	 e	 os	 dentes	 he	 feito	 coma	 rroque	 de	 enxadrez.	 e	 em	 tal
maneira	o	trazem	aly	emcaxado	que	lhes	nom	da	paixã	nem	lhes	torva	a	fala	nem	comer	nem	beber.	/	os	cabelos
seus	 sam	 coredios	 e	 andavã	 trosqujados	 de	 trosquya	 alta	 mais	 que	 de	 sobre	 pemtem	 de	 boa	 gramdura	 e
rrapados	ataa	per	cjma	das	orelhas.	e	huũ	deles	trazia	per	baixo	da	solapa	de	fonte	a	fonte	pera	detras	huũa
maneeira	de	cabeleira	de	penas	de	ave	amarela	que	seria	de	compridam	de	huũ	couto,	muy	basta	e	muy	çarada
que	 lhe	cobria	o	 toutuço	e	as	orelhas,	a	qual	amdava	pegada	nos	cabelos	pena	e	pena	com	huũa	comfeiçam
branda	coma	cera	e	nõ	no	era.	de	maneira	que	amdava	a	cabeleira	muy	rredomda	e	muy	basta	e	muy	jgual	que
no	fazia	mjngoa	mais	lavajem	pera	a	levantar.

*	*	*

Pare	de	ler!	Não	entendo	nada!	O	que	significa	esta	mensagem,	senhor	embaixador?	Por	acaso	esta	carta	está
codificada?	Ou	foram	meus	ouvidos	que	enlouqueceram	de	vez?

Nem	 uma	 coisa	 nem	 outra.	 Trata-se	 do	 relatório	 que	 sua	 majestade,	 o	 rei	 de	 Portugal,	 recebeu	 de	 uma
expedição	 marítima	 que	 esteve	 nas	 Terras	 Incógnitas.	 Praticamente	 as	 caravelas	 estiveram	 ancoradas	 no
mesmo	local	onde	o	monsenhor	Filippo	diz	ter	encontrado	o	Paraíso,	Santidade.

E	daí,	senhor	marquês?	Não	entendi	uma	palavra	do	que	foi	lido.	Explique-se,	por	favor!

Santo	 Padre,	 o	 autor	 deste	 relatório	 se	 chama	 Pero	 Vaz	 de	 Caminha.	 É	 uma	 espécie	 de	 escrivão	 dos
navegadores	 dessa	 tal	 expedição.	O	 senhor	Caminha,	mesmo	 sendo	 uma	pessoa	muito	 sábia,	 é	 pouco	 culto.
Portanto,	a	carta	que	acabo	de	ler	não	está	escrita	em	latim,	como	seria	o	civilizado,	mas	em	português.	Numa
confusa	e	bastante	equivocada	escrita	da	língua	portuguesa.	Por	isso	os	ouvidos	da	Santidade	não	entenderam
uma	palavra	do	que	foi	lido.

Qual	a	utilidade	de	um	embaixador	ler	um	texto	incompreensível	para	um	pontífice,	senhor	marquês?



Porque	 terei	 a	 honra	 de	 traduzi-lo	 para	 o	 meu	 Santo	 Padre.	 Talvez	 discorrer	 amplamente	 sobre	 alguma
passagem,	 detalhe	 ou	 firula	 linguística	 que	 só	 de	 viva	 voz	 se	 logra	 esclarecer.	 Nuance	 impossível	 de	 ser
alcançada	através	de	uma	tradução	escrita,	por	mais	perfeita	que	tenha	sido	realizada.

Interessante!	Continue,	senhor	marquês,	 leia	mais	um	pouco	desta	algaravia	que	chama	de	 idioma.	Depois
faça	um	resumo	do	conjunto.	Prossiga,	por	favor!

*	*	*

Aly	falavã	e	traziam	mujtos	arcos	e	contjnhas	daquelas	ja	ditas	e	rresgatavã	por	qualqr	cousa.	em	tal	maneira
que	trouveram	daly	pera	as	naaos	mujtos	arcos	e	seetas	e	comtas	e	entam	tornouse	o	capitam	aaquem	do	rrio	e
logo	acodirã	mujtos	aa	beira	dele	aly	verjees	galantes	pimtados	de	preto	e	vermelho	e	quartejados	asy	pelos
corpos	como	pelas	pernas.	que	çerto	pareciam	asy	bem.	/	tanbem	andavaro	antre	eles	iiij	ou	b	molheres	moças
asy	nuas	que	nom	pareciam	mal.	antre	as	quaaes	amdava	huũa	com	huũa	coxa	do	giolho	ataa	o	quadril	 e	a
nadega	toda	tjnta	daquela	tintura	preta	e	o	al.	todo	da	sua	propria	cor.	outra	trazia	anbolos	giolhos	cõ	as	curvas
asy	timtas	e	tambem	os	colos	dos	pees.	e	suas	vergonhas	tam	nuas	e	com	tamta	jnocencia	descubertas	que	nõ
avia	hy	nhuũa	vergonha.

*	*	*

Santo	Padre!	De	acordo	com	este	relatório,	os	serafins,	querubins	e	tronos	descritos	por	monsenhor	Filippo	não
existem.	 No	 referido	 local	 foram	 encontrados	 aborígines.	 Silvícolas	 que	 andam	 nus,	 com	 as	 vergonhas
descobertas	e	os	corpos	pintados	ou	adornados	com	penas.

Que	 pitoresco!	 As	 criaturas	 celestiais	 descritas	 por	 monsenhor	 Filippo	 pertencem	 a	 uma	 espécie	 ainda
desconhecida	de	galináceos,	seria	isto?

Apesar	 do	 uso	 excessivo	 de	 plumas,	 os	 seres	 em	 questão	 são	 humanos.	 Trata-se	 de	 uma	 comunidade
primitiva,	mas	nada	ingênua.	Seus	guerreiros	utilizam	arcos	e	flechas.	Dominam	a	arte	de	ferir,	conhecem	a	dor
e	são	capazes	de	matar.

Que	gente	mais	nefasta,	meu	Deus!	A	Árvore?	O	que	escreveu	o	senhor	Caminha	sobre	a	Árvore	do	Bem	e	do
Mal?	Leia,	marquês,	leia.

*	*	*

Traz	ao	lomgo	do	mar	em	algũas	partes	grandes	bareiras	delas	vermelhas	e	delas	bramcas	e	a	terra	per	cima
toda	chaã	e	mujto	chea	de	grandes	arvoredos.	 /	de	pomta	e	pomta	he	toda	praya	parma	muito	chaã	e	mujto
fremosa.	/	pelo	sartaão	nos	pareceo	do	mar	mujto	grande	porque	a	estender	olhos	nõ	podiamos	veer	se	nõ	terra
e	arvoredos	que	nos	parecia	muy	longa	terra.	/	neela	ataa	agora	nõ	podemos	saber	que	aja	ouro	nem	prata	nem
nhuũa	cousa	de	metal	nem	de	fero.	nem	lho	vimos.

*	*	*

A	árvore	na	realidade	é	um	arbusto,	Santidade.	O	tronco	é	avermelhado	e	a	copa	repleta	de	pequenas	flores
brancas.	Uma	tolice	inútil	e	sem	graça	que	envergonha	o	reino	vegetal.	Os	nativos	chamam	a	árvore	de	Brasilis
ou	Brasil,	ou	algo	assim.

Que	 carta	 mais	 bendita,	 senhor	 marquês!	 Quer	 dizer	 que	 em	 vez	 do	 Paraíso	 se	 descobriu	 uma	 tal	 Terra
Brasilis?	Se	Sua	Santidade	deseja	chamar	o	local	com	este	nome,	assim	o	será.

Posso	interromper,	Santidade?

Por	favor,	ilustre	Vigo,	fale.

Santo	Padre,	sinto	muito	desapontá-lo,	o	relatório	da	expedição	marítima	portuguesa	por	mais	verdadeiro	que
seja,	 ou	 pareça,	 é	 insuficiente	 para	 destruir	 a	 certeza	 da	 existência	 do	 Paraíso	 Terrestre	 proclamada	 por
Filippo.

Correto,	Vigo.	Jamais	vencerei	essa	guerra	apenas	com	a	mensagem	do	rei	de	Portugal.	Mas	sem	esta	certeza
científica	e	geográfica	não	teria	como	ganhar	nem	uma	mísera	batalha.	A	partir	de	hoje	o	horizonte	é	outro,



minha	luta	adquiriu	uma	amplidão	infinita	como	a	espiral	da	criatividade.	A	estratégia	não	se	restringe	mais	à
simples	destruição	do	Paraíso,	meus	 amigos.	O	 triunfo	da	minha	 vitória	 será	 a	 total	 destruição	do	 sonho	do
Éden	pela	humanidade.	Em	outras	palavras,	do	extermínio	da	ideia	de	um	Paraíso	sobre	a	terra.

*	*	*

Amarrada,	amordaçada	e	vendada,	ela	poderia	ter	vivido	um	desespero	mudo,	não	foi	o	caso.

Mesmo	sabendo	que	fora	capturada	por	ter	tido	a	audácia	de	descobrir	um	calabouço	proibido,	onde	o	corpo
de	um	homem	assassinado	balançava	no	teto	junto	com	fantasmagóricas	batinas	sujas,	a	religiosa	não	se	sentiu
intimidada.	 Ao	 contrário,	 em	 seu	 espírito	 nasceu	 uma	 forma	 bem	 suave	 de	 altivez,	 o	 sentimento	 da	 própria
dignidade.	Um	brio.

Por	 ter	perdido	o	sonho	da	paixão	e	a	vontade	de	amar	Filippo,	perdeu	o	medo	também.	Sem	angústias,	a
abadessa	concluiu	que	o	amor	por	eliminar	o	medo	e	o	medo	por	eliminar	o	amor	podem	se	autodestruir	sem
deixar	vestígios.

Tomada	por	um	espírito	renovado,	escutou	o	atrito	das	correntes	de	ferro	deslizando	pelas	roldanas	dentadas
que	baixaram	o	cadáver	de	Ritter.	Chegou	a	sentir	o	lamber	de	um	bafo	fétido	pelo	ambiente,	mesmo	assim	não
se	moveu	ou	alterou	sua	respiração.

Liberta	da	sombra	do	medo,	esperou	com	paciência	que	alguém	lhe	retirasse	a	mordaça	e	a	venda	para	poder
abrir	 devagar	 os	 olhos	 e	 constatar	 a	 presença	 de	 Vigo,	 o	 presumível	 assassino,	 plantado	 junto	 ao	 corpo	 do
capitão.

Que	 estranho.	Encontrar	 uma	 religiosa	 bisbilhotando	 pelos	 subterrâneos	 do	Vaticano.	 A	 pia	 abadessa	 está
pagando	alguma	promessa?

Também	não	esperava	encontrar	o	médico	do	Santo	Padre	velando	o	corpo	trucidado	do	capitão	Ritter.

Se	 a	 abadessa	 fosse	 um	 homem,	 na	 certa	 seria	 um	 poeta,	 não	 lhe	 falta	 coragem	 nem	 língua	 para	 ser
agressiva	e	impertinente.

Meu	desejo	não	é	ofendê-lo	ou	faltar-lhe	com	o	respeito,	doutor.	Gostaria	de	saber	a	razão	por	que	fui	detida.

Para	o	seu	próprio	bem,	abadessa.

Perdão,	doutor.	Não	consigo	perceber	onde	se	encontra	a	gentileza	do	gesto.	Na	mordaça?

A	 abadessa	 imagina	 que	 eu	 tenha	 mandado	 matar	 o	 capitão	 e	 os	 religiosos	 que	 usaram	 estas	 batinas
dependuradas,	 não	 é	 verdade?	Nada	 no	mundo	 pode	 estar	mais	 distante.	 Tentei	 desesperadamente	 salvar	 a
vida	 dessas	 pessoas,	 abadessa.	 Observe,	 por	 exemplo,	 o	 cadáver	 de	 Ritter.	 Tomado	 de	 pústulas,	 pontos
hemorrágicos	 e	 feridas.	 E	 as	 batinas	 podres?	 Olhe	 para	 o	 teto!	 Manchadas	 de	 pus.	 Todo	 este	 conjunto,
venerável	 religiosa,	 desenha	 um	 quadro	 bastante	 assustador	 porque	 só	 existe	 uma	 explicação	 possível	 para
essas	 mortes.	 Essa	 gente	 morreu	 de	 uma	 avassaladora	 doença	 contagiosa.	 Este	 é	 o	 meu	 diagnóstico.
Enfermidade	única	e	nova.	Uma	praga	maligna,	abadessa.

Como	se	 fosse	um	castigo	de	Deus,	devido	aos	excessos	cometidos	pela	humanidade	após	a	descoberta	do
Paraíso,	doutor?

O	 verdadeiro	 sábio	 jamais	 identifica	 na	 disseminação	 de	 uma	 enfermidade	 uma	 punição	 divina.	 Prefere
reconhecer	numa	peste	o	 cume	de	 sua	própria	 ignorância.	Deus	nos	dá	 tudo,	 abadessa,	 até	o	obscuro	a	 ser
esclarecido.

É	muito	intrigante,	doutor	Vigo.	Só	encontrei	essa	praga	no	seu	calabouço.	Roma	e	o	resto	do	Vaticano	vivem
em	paz.

Não	se	deixe	enganar,	pia	religiosa.	Trata-se	de	uma	praga	muito	caprichosa	que	aparece	nas	partes	íntimas
das	pessoas	e	se	esconde	por	debaixo	das	roupas.	Ou	melhor,	por	pura	vergonha	os	contagiados	escondem	que
a	doença	germina	em	seu	sexo	até	que	a	transmitem	no	instante	do	prazer.

Nunca	ouvi	falar	nesse	tipo	de	enfermidade,	onde	o	sofrimento	nasce	do	desejo.

Ouvirá	amanhã!	O	Santo	Padre	irá	para	um	dos	portões	do	Vaticano	e	de	lá	exibirá	para	o	povo	de	Roma	as
três	 mulheres	 de	 Ritter.	 Desnudas,	 presas	 a	 pesadas	 correntes	 de	 ferro	 e	 agonizando	 em	 indecentes
hemorragias.	Frei	Carlo	apresentando	uma	podridão	que	come	seu	rosto	como	um	enxame	de	abelhas,	e	mais,



mais	 e	 mais	 mulheres.	 Jovens	 sujas,	 velhas	 nuas,	 fêmeas	 atraentes	 e	 outras	 nem	 tanto.	 Todas	 infectadas,
pedindo	piedade	à	Santidade	e	proteção	a	Jesus!	Desse	modo	Júlio	II	apresentará	a	nova	praga	ao	mundo.

Vejo	que	a	maioria	das	batinas	dependuradas	nesse	teto	pertence	a	religiosos	do	sexo	masculino,	doutor.	Qual
a	razão	de	se	culpar	as	mulheres	pela	praga?

A	ideia	de	que	as	mulheres	tenham	nascido	para	a	desgraça	dos	homens	é	em	geral	muito	bem	aceita	pelo
povo,	abadessa.

Principalmente	se	for	dito	que	são	sujas	por	dentro.

Não	é	assim	que	os	homens	imaginam,	doutor?

Por	desconhecer	a	verdadeira	origem	dessa	praga,	tenho	de	utilizar	as	mulheres	para	assustar	a	humanidade.

Essa	doença	tem	nome?

Meu	 amigo,	 médico	 e	 poeta,	 o	 doutor	 Girolano	 Fracastoro	 de	 Verona,	 escreveu	 um	 poema	 que	 em	 certo
trecho	enfatiza	algo	similar	aos	sintomas	dessa	nova	enfermidade:	Um	pastor	certa	vez	desse	mal	sofreu	/	bolha
de	aparência	horrível	em	seu	sexo	nasceu	 /por	noites	em	claro	ele	passou	e	a	doença	seu	apelido	adotou	 /	e
Syphilus	era	o	seu	nome.	Por	tudo	isso	a	peste	foi	batizada	por	mim	como	sífilis.	A	sífilis.

Não	necessito	escutar	mais	nada.	Vou	rezar	pela	alma	dessas	mulheres	infelizes.	Boa	noite,	doutor.

Como	disse	 no	 início	 de	 nossa	 conversa,	 a	 abadessa	 foi	 detida	 para	 seu	 próprio	 bem.	Quero	 saber	 se	 seu
corpo	está	enfermo	ou	não.	Exijo	examiná-la.	Seu	hábito,	suas	carnes	e	entranhas.	Agora!
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Júlio	II	passou	a	noite	em	claro	tal	Syphilus	no	poema	de	Fracastoro.

Envolvido	 pela	 inquietude	 e	 cercado	 por	 colaboradores,	 a	 Santidade	 tentava	 organizar	 a	 sequência	 de
eventos	que	seria	utilizada	para	aniquilar	de	vez	com	monsenhor	Filippo,	o	 falso	Éden	e	 tudo	aquilo	que	daí
tinha	nascido.

O	ataque	seria	composto	de	três	movimentos	essenciais.

A	 apresentação	 formal	 da	 nova	 praga	 para	 o	 povo	 de	 Roma	 começaria	 ao	 tocar	 dos	 sinos.	 Os	 badalos
acompanhariam	 o	 desfilar	 da	 sinistra	 nudez	 das	 mulheres	 hemorrágicas.	 Antes	 ou	 depois,	 Vigo	 faria	 um
inflamado	discurso	científico	em	que	uniria	a	descoberta	do	Éden	à	peste	e	ao	castigo	de	Deus.	Ou	seria	ao
contrário?	 Não	 importa.	 O	 fundamental	 seria	 a	 aparição	 final	 do	 papa	 perdoando	 em	 esplendor	 os
carnavalescos,	os	fornicadores	e	os	enfermos.

O	perdão	não	iria	acontecer	na	Capela	Sistina.	Lá	o	Santo	Padre	daria	voz	de	prisão	a	Filippo,	 logo	após	a
leitura	do	relatório	sobre	a	existência	da	Terra	Brasilis.	Local	 identificado	como	sendo	o	Éden	pela	geografia
demente	do	monsenhor.

O	terceiro	evento	da	estratégia	exerceria	a	função	de	ode	ao	triunfo.	Como	símbolo	do	renascer	majestoso	e
artístico	de	seu	próprio	Pontificado,	Júlio	II	assinaria	uma	petição	pública	conclamando	Michelangelo	a	retomar
ao	Vaticano	e	concluir	a	pintura	dos	afrescos	da	Capela	Sistina.

O	dilema	que	não	 permitiu	 que	 a	 noite	 passasse	 silenciosa,	 nem	deixou	 que	 o	 papa	 descansasse	 antes	 da
tríplice	batalha,	 foi	a	 incessante	busca	pela	ordem	de	eventos	que	causasse	maior	 impacto	na	cristandade	e
destruição	nas	teses	paradisíacas.

Vigo	e	seus	assistentes,	os	monges	da	Ordem	dos	Guardiões	do	Trono	de	Pedro,	um	fiel	e	pequeno	batalhão
de	guardas,	membros	da	Santa	Inquisição	e	os	sete	cardeais	aliados	do	papa	não	chegavam	a	uma	conclusão
sobre	 a	 sequência	 ideal	 de	 acontecimentos	 por	 desprezo	 pela	 ficção.	 Desconheciam	 as	 maravilhas	 dos
fundamentos	do	drama	enunciados	por	Aristóteles	em	sua	Poética.

Espécie	 de	 arte	 de	 mentir	 que	 reproduz	 as	 imperfeições	 da	 vida,	 a	 dramaturgia	 pode	 levar	 multidões	 à
revolta	ou	ao	sono	na	dependência	do	talento	de	quem	maneja	suas	regras.

Nesse	caso	qual	seria	o	evoluir	de	cenas	mais	vantajoso	para	a	exaltação	do	poder	do	papado?	Perdoar	os
pecadores	enfermos,	castigar	Filippo	e	depois	declarar	a	glória	da	arte?	Ou	começar	com	Júlio	II	na	encenação
do	 triunfo	 artístico,	 em	 seguida	 fazê-lo	 perdoar	 o	mundo	 doente	 e,	 desfeito	 em	 lágrimas,	 castigar	 Filippo	 a
pedido	 do	 povo?	 Nunca	 se	 deve	 esquecer	 que	 no	 fim	 é	 obrigatório	 ocorrer	 algo	 surpreendente	 para	 dar
grandeza	ao	desfecho.	Inclusive	Deus,	por	ser	perfeito	até	em	dramaturgia,	vai	terminar	o	último	capítulo	do
Livro	da	Humanidade,	o	Fim	dos	Tempos,	com	uma	apoteose	de	fogo	e	transcendência,	o	Apocalipse.

Calem	a	boca!	Todos.	E	escutem!	Não	estão	ouvindo?

A	que	ruído	o	Santo	Padre	se	refere?

Um	risinho,	Vigo.	Um	cantarolar	irritante.	Um	menino	pintado	de	azul	correndo	pelos	corredores.	Francesco,
o	 falso	 anjo!	Vou	 começar	 por	 ele,	 pelo	 capado.	Vou	 castigar	 esta	 aberração	que	me	 atormenta	 noite	 e	 dia!
Depois,	 com	 meu	 chicote	 vou	 açoitar	 monsenhor	 Filippo	 antes	 de	 mandar	 prendê-lo	 nas	 masmorras.	 Juro
cumprir	qualquer	sequência	de	eventos	criada	pelos	senhores!	Sejam	elas	nas	portas	de	Roma,	no	 jardim	do
Vaticano	ou	no	Inferno!	Mas	primeiro	vou	dar	uma	lição	exemplar	nesses	dois	cretinos.

Santo	Padre,	o	protocolo	pontifício	não	aconselha	que	o	papa	agrida	uma	ovelha	do	seu	rebanho!

Para	os	diabos	com	as	etiquetas	e	as	convenções!	Todos	sabem	que	Jesus	andou	dando	suas	bofetadas	em	uns
vigaristas	desocupados.



Resoluto	mas	desatinado,	como	atacado	por	um	vício	interior,	Júlio	II	rumou	para	a	Capela	Sistina	como	um
guerreiro.

Iria	 lutar	corpo	a	corpo	com	Filippo.	Vingar-se.	Esvaziar	seu	ódio	com	o	chicote	nas	costas	do	monsenhor.
Fazer	justiça	com	as	próprias	mãos	e	em	nome	de	Deus.	Todas	estas	razões	e	outras	mais	passaram	pela	mente
febril	do	papa.	Só	não	pensou	na	dramaturgia	da	existência	com	suas	 leis	absurdas	e	nada	aristotélicas.	No
cúmulo	do	 inesperado,	por	exemplo.	No	 imponderável	 fator	humano	que	 iria	reduzir	aquele	dia	a	um	evento
fatal	para	a	história	de	vários	seres	humanos,	a	começar	pelo	seu	próprio	reinado.

*	*	*

Tratava-se	de	uma	receita	antiga	e	rara,	segredo	culinário	de	gerações	da	família	da	abadessa.

A	elaboração	do	prato	começava	no	colher	das	rosas,	de	preferência	as	mais	largas	e	cheirosas,	em	seguida
no	macerar	das	pétalas	com	pedacinhos	bem	cozidos	de	coração	e	fígado	de	perdiz.	Depois	o	acrescentar	das
gemas	de	ovos,	do	azeite	mais	puro,	da	pimenta,	do	sal	e	do	regar	contínuo	com	um	bom	vinho	velho.

Após	bater	a	mistura	com	farinha	de	trigo,	conseguia-se	uma	massa	leve	e	fina	que,	em	fogo	brando	iria	se
transformar	numa	espécie	de	bolo	dourado,	na	famosa	Empada	de	Rosas	de	Vênus.

Logo	 após	 o	 exame	 ginecológico	 realizado	 por	 Vigo,	 a	 abadessa	 tomou	 uma	 decisão	 definitiva:	 deixaria	 o
Vaticano	e	a	vida	religiosa	para	sempre.

Ao	constatar	que	a	religiosa	era	virgem	e	estava	isenta	do	mais	remoto	sinal	de	sífilis,	o	médico	atestou	seu
engano,	pediu	desculpas	e	a	liberou	com	estudada	simpatia.

A	abadessa	tremia	quando	comunicou	às	outras	religiosas	que	viajaria	para	um	lugar	bem	distante.	Mas	que
não	iria	para	o	Paraíso	ou	qualquer	outro	sítio	miraculoso.

Pretendia	se	deixar	 levar	pela	única	verdade	que	parecia	confiável	em	sua	alma,	o	pulsar	dos	seus	afetos.
Tentaria	viver	livre	dos	dogmas	das	instituições	e	ter	como	guia	os	avisos	do	seu	instinto	de	mulher.

De	 uma	 certa	 forma	 parecia	 concretizar	 o	 desejo	 das	 outras	 ali	 presentes,	 já	 que	 todas	 se	 mantiveram
caladas.

Para	 comemorar	 a	 partida,	 teve	 a	 ideia	 de	 preparar	 sozinha	 o	 almoço	 daquele	 dia.	 Fato	 interpretado	 por
algumas	religiosas	como	uma	espécie	de	última	ceia,	em	realidade	uma	homenagem	dela	ao	Pavilhão	Feminino
que	iria	ser	agraciado	com	o	sabor	exótico	da	Empada	de	Rosas	de	Vênus.

Ao	caminhar	pelo	jardim	para	colher	as	rosas	mais	gordas	e	cheirosas,	presenciou	a	tropa	de	guardas	cercar
a	Capela	Sistina	e	Júlio	II	se	posicionar	com	garbo	na	entrada	principal.

Iriam	trucidar	o	monsenhor	Filippo	e	Francesco,	ela	pressentiu.

O	papa	girou	o	pescoço	e	enxergou	a	abadessa	no	centro	do	jardim.	Seus	olhares	se	cruzaram.	Ele	segurava
um	chicote	de	couro	marrom	trançado	e	ela,	rosas.

O	 papa	 pronto	 para	 destruir	 e	 matar,	 lançou	 pelas	 pupilas	 um	 emanar	 de	 amor	 e	 perdão	 em	 direção	 à
abadessa.

Ela	não	conseguiu.	Mesmo	tão	segura	da	força	regeneradora	dos	afetos	e	pronta	para	a	liberdade,	seu	olhar
se	cristalizou	de	ódio.

Naquela	tarde	a	abadessa	partiu	para	nunca	mais	voltar.	Rumou	para	o	desconhecido	e	acabou	sendo	feliz	no
reino	da	Dinamarca.

*	*	*

Com	o	abrir	violento	da	porta	principal	o	menino	correu,	subiu	pelo	andaime	e	dobrou	seu	corpo	para	observar
melhor	quem	entrava	na	Capela.	Ao	identificar	a	figura	pomposa	de	Júlio	II	segurando	um	chicote,	começou	a
rir.	O	riso	era	cínico,	de	rancorosa	expressão	adulta.

Santidade,	 meu	 sobrinho	 está	 muito	 eufórico	 com	 o	 nosso	 retorno	 definitivo	 ao	 Paraíso.	 Ri	 sem	 parar!
Francesco,	desça	daí!	Pare	de	rir!	Venha	cumprimentar	o	Santo	Padre!	Desça	do	andaime!

Temo	que	vá	faltar	Paraíso	para	muita	gente,	monsenhor.



O	que	o	Santo	Padre	quer	dizer?

Nada	em	particular	e	tudo	ao	mesmo	tempo.	O	monsenhor	não	tem	medo	de	levar	esta	praga	chamada	sífilis
para	os	querubins?

Os	anjos	não	 têm	doenças,	Santidade!	Todo	ser	humano	que	chega	enfermo	ao	Paraíso	é	miraculosamente
curado!

Não	me	diga,	monsenhor!	Será	possível?	Porque	esta	doença	é	contagiosa.	Concluíram	os	doutores	que	se
dissemina	através	da	cópula	de	um	homem	com	uma	mulher	suja,	ou	de	um	homem	com	outro	homem,	ambos
igualmente	 imundos	 e	 pervertidos.	 O	 mais	 intrigante	 é	 que	 o	 aparecimento	 das	 pústulas,	 das	 erupções
cutâneas,	 das	 úlceras	 penianas,	 das	 bolhas	 vaginais,	 dos	 carbúnculos,	 da	 decomposição	 da	 carne	 e	 dos
costumes,	ou	seja,	da	sífilis,	coincidiu	com	a	chegada	do	monsenhor	após	sua	visita	ao	tal	Éden.	Que	curiosa	e
lasciva	coincidência	de	datas,	não	é	verdade?

É	uma	mentira!	Uma	distorção	diabólica	da	ciência	médica,	Santo	Padre.	É	evidente	que	a	origem	da	sífilis	foi
inventada	pelo	doutor	Vigo	para	me	difamar	e	destruir	o	conceito	do	Santo	Horto	do	Senhor!

Nesse	instante	o	riso	de	Francesco	aumentou	em	potência	e	ecoou	num	gargalhar	histérico	pelo	recinto.

Tão	 profundo	 e	 interminável,	 o	 diabólico	 gargalhar	 iniciou	 o	 processo	 de	 revelação	 do	 segredo	mais	 bem
guardado	de	Francesco,	sua	cega	vontade	de	vingança.

Riso	da	desforra	que	jamais	aliviaria	sua	memória	da	figura	sempre	viva	de	um	cardeal	afogando	um	menino
indefeso.	 De	 um	monsenhor	mentiroso	 que	 rejeitou	 o	 próprio	 sobrinho.	 De	 um	mundo	 que	 por	 admirar	 em
excesso	a	voz	de	uma	criança	destruiu	por	inveja	todo	o	resto	dela,	inclusive	seu	caráter.

É	 verdade,	 tio.	 Acredite!	O	 Santo	 Padre	 não	mentiu.	 O	 doutor	 Vigo	 imaginou	 uma	maldade	 e	 sem	 querer
descobriu	o	ovo	da	sífilis.	Os	serafins,	querubins,	arcanjos	e	anjos	do	Paraíso	têm	essas	feridas	espalhadas	pelo
sexo	e	nas	pernas.

Cale	a	boca,	Francesco.	Não	vi	nada	disso!

O	tio	não	reparou	porque	só	dormia	com	a	querubim	de	sempre.	Os	anjos	machos	com	quem	estive	tinham
essas	manchas	 púrpuras	 pelo	 corpo.	Descobri	 que	 as	 criaturas	 do	 Senhor	 pintam	 o	 corpo	 para	 esconder	 as
feridas	sifilíticas.

Que	maravilha!	Nem	 preciso	 usar	mais	 o	 chicote!	 O	menino	 confessou!	 Os	 anjos	 do	monsenhor	 foram	 os
primeiros	sifilíticos	sobre	a	Terra!

O	Paraíso	é	um	outro	mundo,	Santidade!	O	que	é	doença	para	nós,	pode	ter	outro	significado	para	os	seres
celestiais.

Qual	 significado?	Me	diga,	monsenhor?	Qual?	Que	Paraíso	é	esse	em	que	os	anjos	 são	portadores	de	uma
macabra	 enfermidade	 contra	 a	 humanidade?	 Serão	 anjos	mesmo?	Ou	 demônios?	 Talvez	 o	monsenhor	 tenha
descoberto	o	Inferno!	Quem	será	capaz	de	me	responder?	Francesco,	meu	ingênuo	querubim,	seu	tio	descobriu
o	quê,	afinal?

Meu	tio?	Não	sei,	Santo	Padre.	Mas	eu	descobri	algo.

Descobriu	o	quê,	filho?

Que	 foi	muito	 fácil,	 Santidade.	Primeiro	dormi	 com	o	 senhor	Tommaso,	depois	 ele	 se	deitou	 com	uma	das
mulheres	do	capitão,	em	seguida	uma	delas	foi	fornicar	com	um	guarda	que	amou	um	monge	e	este	se	deixou
penetrar	por	vários	outros	homens	e	assim	por	diante	sem	parar.	Por	tudo	isso	descobri	que	foi	muito	simples.
Foi	quase	espontâneo,	Santidade.	Fazer	com	que	seu	glorioso	papado	fique	marcado	para	sempre	pela	chegada
da	sífilis!

O	capado	se	vingou	de	mim	e	quer	destruir	todo	o	meu	reinado	perante	a	história!

Um	Pontificado	Sifilítico,	Santo	Padre!

Diabólicos!	Os	dois!	Nasceram	para	destruir	a	Igreja!	Mas	o	infalível	Espírito	Santo	me	fez	papa!	Com	isso
não	contavam.	Nenhum	dos	dois.	Nem	o	louco	teólogo,	nem	o	fedelho	sodomita!

Mesmo	que	me	mande	matar,	as	Terras	Incógnitas	continuarão	sendo	um	eterno	Paraíso.

Essas	terras	não	são	mais	incógnitas,	monsenhor.	Um	navegador	português	chamado	Pedro	Álvares	Cabral	lá
esteve	e	não	encontrou	qualquer	vestígio	do	Éden.	Confirmou	só	a	existência	de	uma	árvore	mirrada	chamada



Brasilis	que	não	dá	nem	frutos.

Brasilis!	Lá	é	o	Paraíso!	Brasilis	é	o	Éden!

Jamais,	monsenhor!	Jamais	permitirei	a	existência	de	outro	Paraíso	que	não	seja	o	teto	desta	Capela!	E	vou
acabar	com	a	ilusão	de	um	paraíso	terrestre	pelos	próximos	quinhentos	anos!	Vou	demonstrar	como	o	destino
de	milhares	de	pessoas	é	insignificante	frente	à	arte.

Por	quinhentos	anos?	Como	assim,	Santo	Padre?

Foi	 Vigo	 que	 com	 sua	 prodigiosa	 mente	 me	 convenceu	 a	 incluir	 uma	 série	 de	 deliberações	 em	 minha
mensagem	 para	 o	 rei	 de	 Portugal.	 São	 decisões	 de	 ação	 prolongada	 tal	 um	 veneno	 interminável	 ou	 laxante
perpétuo	e	foram	aceitas	pelo	marquês	embaixador,	em	nome	da	Coroa	Portuguesa.	Assim,	determinei	que	para
a	Terra	Brasilis	se	embarquem	sementes!	Sementes	humanas!	Gente	ruim!	A	pior	corja	do	reino!	Coisa	fácil	de
se	encontrar	em	Portugal.	Os	súditos	mais	desgraçados,	incapazes	e	miseráveis.	Os	devassos,	os	violentos	e	os
assassinos!	Sugeri	que	se	entreguem	aos	nobres	mais	corruptos	e	injustos	as	rédeas	do	poder	dessa	nova	terra.
Vigo	imaginou	que	a	Terra	Brasilis	se	transforme	no	reino	da	pilhagem	e	da	impunidade!	Ficando	estabelecido
que	o	povo	que	lá	viver	e	todos	os	seus	descendentes	não	tenham	nenhum	amor	pelo	referido	lugar	e	que	não
sobre	nada,	absolutamente	nada,	daquilo	que	poderia,	deveria	ter	sido	um	Paraíso!

Neste	instante,	Francesco	levantou	os	braços,	arqueou	as	pernas	e	dobrou	o	dorso,	impulsionando	seu	corpo.
Saltou.

Sorrindo	para	o	teto	pintado	por	Michelangelo,	o	menino	se	atirou	do	andaime	convicto	de	que	jamais	boiaria
no	ar	ou	flutuaria	no	espaço	como	faziam	os	anjos	que	corriam	pelo	afresco.

Sua	queda	foi	desejada	e	calculada	com	precisão.

Durante	o	trajeto	perdeu	sua	aparência	frágil	tingida	de	azul,	os	pensamentos	infantis,	as	intenções	perdidas,
os	ódios	secretos	e	a	capacidade	de	sonhar	um	futuro.	A	magia	do	universo	de	um	menino	com	voz	de	rouxinol
sumiu,	 tornou-se	 apenas	 um	 saco	 inanimado	 cheio	 de	 tendões,	 líquidos,	 ossos	 e	 tecido	 gelatinoso	 que	 caiu
pesado	sobre	Júlio	II.

A	pancada	entre	os	corpos	foi	seca.	Francesco	teve	morte	imediata,	quebrou	o	pescoço.

Enquanto	o	papa	tombava	ferido	e	apoplético,	seu	chicote	de	couro	trançado	serpenteou	abandonado	sobre	o
piso	de	mármore	salpicado	de	sangue,	manchado	de	azul.



EPÍLOGO
OS	PRISIONEIROS	DO	PRESENTE

O	olhar	de	Michelangelo	varreu	o	aposento	papal.

Júlio	II	vivia	embaixo	de	várias	camadas	de	cobertores	melados	em	unguentos.	O	respirar	era	curto	e	suas
narinas	 inalavam	uma	 nuvem	branca	 de	 vapor	 que	 nascia	 de	 uma	 bacia	 fumegante.	O	 ambiente	 recendia	 a
eucalipto.

Vigo,	seus	assistentes	e	vários	prelados	rondavam	o	leito	do	pontífice	numa	cadência	cuidadosa	e	silenciosa
para	 não	 despertar	 o	 que	 parecia	 ser	 um	 dulcíssimo	 sono.	 Não	 era	 o	 caso	 e	 todos	 sabiam.	 A	 Santidade
agonizava	 devido	 a	 uma	 incontrolável	 hemorragia	 interna.	 Sangue	 que	 minava	 de	 suas	 costelas	 partidas,
banhava	as	vísceras	e	afogava	seu	peito.

O	corpo	do	papa	crescia	por	dentro	num	engordar	sinistro,	ou	como	disse	Vigo,	num	avolumar	medonho	até	o
parir	brutal	do	monstruoso	embrião	da	morte.	De	um	momento	para	o	outro.

Foi	também	Vigo	quem	afirmou	para	Michelangelo	que	era	falsa	a	versão	de	que	o	menino	Francesco	tinha	se
atirado	 do	 andaime	 sobre	 o	 pontífice	 e	 que	 era	mentira	 que	 Roma	 tivesse	 sido	 convulsionada	 pelo	 caos	 da
libertinagem	paradisíaca.

A	 tragédia	 fora	 outra	 e	muito	mais	 heroica.	 Em	nome	da	 história	 oficial,	 o	médico	 confirmou	para	 todo	 o
sempre	 e	 futuros	 livros	 de	 história	 que	 Júlio	 II	 tinha	 sido	 atacado	 por	 uma	 tropa	 de	 sacrílegos,	 lutara	 com
bravura	e	vencera	monsenhor	Filippo,	o	comandante	supremo	dos	sifilíticos.	Que	o	teólogo	tinha	se	mostrado
um	 ser	 abjeto	 e	 covarde,	 porque,	 ao	 perceber	 a	 derrota,	 golpeou	 à	 traição	 o	 tórax	 do	Santo	Padre	 com	um
grosso	crucifixo	de	ferro,	daí	nascendo	as	intermináveis	hemorragias	internas.	Que	Francesco,	envergonhado
por	testemunhar	um	ato	tão	indigno	por	parte	do	tio,	tinha	se	enforcado	com	um	chicote	de	couro	trançado	tal
pequeno	Judas.

Desde	que	voltara	ao	Vaticano,	Michelangelo	só	fora	informado	de	desgraças,	dramas	e	infelicidades.	Todas
descritas	por	Vigo	em	nome	de	uma	propalada	verdade	histórica.

Fatos	mentirosos	e	versões	ficcionadas	que	não	penetravam	em	absoluto	no	espírito	do	artista.	Michelangelo
fingia	 escutar	 com	 atenção	 as	 palavras	 que	mergulhavam	 pelos	 seus	 ouvidos	 adentro,	mas	 os	 sons	 sumiam
antes	de	tocar	o	fundo	de	sua	mente.	Tudo	porque	estava	a	ponto	de	se	lançar	na	efervescência	do	germe	da
beleza.

Sem	forças	para	suportar	a	macabra	realidade	circundante	em	que	um	papa	morria	com	uma	barriga	grávida
de	 sangue,	 um	 menino	 azulado	 apodrecia	 com	 o	 pescoço	 partido	 e	 inúmeros	 prelados,	 mulheres	 e	 homens
sifilíticos	 berravam	 dores	 pelos	 calabouços,	Mais	 o	 choque	 de	 encontrar	 Tommaso,	 seu	 outrora	 amadíssimo
Tommaso,	dividindo	uma	cela	com	os	 frades	Carlo	e	Camilo,	 todos	 três	podres	e	gemendo	horror	através	de
seus	corpos	invadidos	por	insetos	desovando	sujeiras,	petrificaram	o	artista.

Tudo	 tão	 insuportável	 que	 seus	 lábios	 empalideceram,	 sua	boca	 calou	 e	 seu	 olhar	 flutuava	perdido.	Cego,
surdo	e	mudo,	Michelangelo	se	defendeu	do	ataque	do	intolerável	com	o	ferver	do	germe	da	beleza	e	passou	a
imaginar,	 a	 desenhar	 o	 belo	 em	 seu	 pensamento.	 Confirmando	 mais	 uma	 vez	 que	 apenas	 o	 irreal	 vence	 a
realidade.

Antes	 de	 sair,	 varreu	 com	 os	 olhos	 o	 aposento	 papal.	 Sua	mente	 se	 encantou	 com	 as	 partículas	 de	 vapor
orbitando	pelo	recinto.	Desprezível	detalhe	que	iluminou	seu	semblante	como	uma	fornalha.	Fogo	que	parecia
ter	o	poder	de	consumir	o	 terror	que	todos	viviam	e	não	sabiam	expressar.	Aliviado,	sentiu	 ter	encontrado	o
elixir	para	se	livrar	do	horror	louco	que	vagava	pelo	Vaticano,	pelo	mundo	e	dentro	dele.	Descobriu	que	poderia
ultrapassar	o	insuportável	se	conseguisse	dar	forma	artística	ao	pavor.

Michelangelo	entrou	na	Capela	Sistina.	Como	de	costume,	deixou	sua	capa	verde-esmeralda	escorregar	pelo
piso.	A	parede	atrás	do	altar	estava	 lá.	Lisa,	amarelada,	opaca	e	esperando	pelo	seu	talento.	Pela	pintura	do



Juízo	Final.	Pela	resposta	pictórica	a	todos	os	pavores	da	humanidade.

Tocou	 com	 as	 pontas	 de	 seus	 dedos	 a	 superfície	 plana	 da	 parede.	 Fechou	 os	 olhos	 e	 imaginou	 homens,
mulheres	e	crianças	desnudos	levitando	por	um	céu	cheio	de	nuvens.

Uns	despencavam	ao	inferno,	outros	ascendiam	ao	mundo	celestial.	Todos	traçavam	amplos	movimentos	com
os	 braços,	 enfatizando	 uma	 surpresa	 inequívoca	 com	 as	 imprevistas	 sentenças	 de	 Deus.	 Todos	 amontoados
como	cachos	de	uvas	em	nichos	de	nuvens	distribuídos	pela	pintura.	Agarrados	ao	nada	por	estarem	abraçados
ao	branco	das	nuvens.	Hordas	de	pessoas	girando	pelo	espaço	como	as	tolas	e	ínfimas	partículas	de	vapor	do
aposento	papal.	Tudo	movimentado	e	caótico	como	requer	a	insignificância	da	condição	humana.

Em	seguida,	visualizou	olhos	envergonhados	espetados	em	rostos	marcados	pelo	pavor.	Figuras	desesperadas
e	ligadas	umas	às	outras	que	tentavam	subir	pelas	nuvens,	mas	acabavam	sempre	por	cair.	Corpos	em	queda
contínua,	 tropeçando	 no	 ar,	 despregando-se	 do	 céu	 e	 se	 afastando	 da	 Luz,	 de	 Deus.	 Corpos	 contorcidos	 e
enrugados	até	tombarem	no	Vale	da	Morte,	no	Inferno,	um	lodaçal	asqueroso	assentado	na	base	da	pintura.

Michelangelo	foi	despertado	de	seu	transe	criativo	pelo	arrastar	de	grossas	correntes	de	ferro	pelo	piso	de
mármore.	Por	gemidos.

Vigo	entrou	pela	Capela,	acompanhado	de	assistentes.	Cada	um	deles	puxava	uma	corrente	de	ferro,	de	onde
pendiam	os	grilhões	que	atavam	os	pés	de	sifilíticos	enfileirados.

Monsenhor	Filippo,	bastante	machucado	pela	tortura	a	que	foi	submetido	pela	Inquisição,	vinha	preso	à	parte
em	uma	coleira	de	ferro.	Não	caminhava,	engatinhava	como	se	fosse	um	cão.	Os	calcanhares	foram	partidos	e
as	cartilagens	estavam	expostas.

O	que,	 além	do	Apocalipse,	pode	 transformar	o	dia	em	noite,	 a	 luz	em	 trevas?	A	poesia.	A	 literatura	ou	a
pintura.	A	arte,	meu	caro	Michelangelo.	Apenas	a	 imaginação	é	 capaz	de	 levar	o	homem	a	esquecer	de	 sua
perpétua	insatisfação	e	transportá-lo	no	tempo.	Basta	uma	pessoa	ler	a	Divina	comédia	de	Dante	Alighieri	para
conhecer	o	Inferno	ou	o	Mundo	Celestial	que	merecerá	após	sua	futura	morte.

Doutor	Vigo,	por	favor,	o	que	está	tentando	me	dizer?

Muitos	dizem	que	o	afeto	melhora	o	caráter	dos	homens,	não	acredito	nessa	hipótese.	Como	disse,	só	confio
na	 Espiral	 da	 Criatividade	 com	 seus	 movimentos	 infinitos:	 loucura,	 arte,	 ciência,	 verdade	 e	 Deus.	 Por	 isso
trouxe	esses	pecadores	para	serem	castigados	pela	arte.	A	arte	é	algo	tão	completo	que	também	pode	punir.
Estes	fornicadores	enfermos	servirão	de	modelos	vivos	para	a	pintura	do	Juízo	Final.

Sinto	muito,	doutor	Vigo!	Nunca	utilizo	no	meu	trabalho	modelos	vivos.	Ou	mortos.

Trata-se	de	uma	ordem	do	Santo	Ofício,	Michelangelo!	Uma	deliberação	inquestionável!	Uma	das	magníficas
sentenças	 da	 Inquisição	 foi	 tornar	 o	 monsenhor	 e	 seus	 asseclas	 prisioneiros	 do	 presente.	 Filippo	 será	 um
prisioneiro	da	pintura	do	Juízo	Final	por	ter	sua	fisionomia	retratada	nesta	parede.	Aqui!	Fixo,	imóvel,	estático,
clamando	a	cada	 instante	e	para	 todo	aquele	que	por	aqui	passar	o	significado	do	pânico	do	Presente!	Sabe
qual	é	a	mensagem	do	Prisioneiro	do	Presente,	Michelangelo?

Não,	doutor	Vigo,	não	sei.	Não	entendo	do	que	está	falando.

Mas	vai	entender!	O	próprio	monsenhor	Filippo	 irá	verbalizar	a	 lição	que	aprendeu.	Vamos,	Filippo,	repita
alto	para	o	Michelangelo	escutar.	Qual	é	o	recado	do	Prisioneiro	do	Presente?

A	Terra	jamais	será	um	Paraíso!

Muito	bem,	monsenhor.	Adiante.

Os	milagres	são	feitos	através	da	dor	e	da	lágrima.

Excelente,	Filippo.	Continue.

Os	querubins	não	são	de	cor	azul.	Os	serafins	não	são	avermelhados.	Os	anjos	não	possuem	qualquer	poder.
São	 sonhadores	 que	 causam	 o	 mal	 aos	 homens.	 São	 seres	 inúteis,	 criados	 para	 distrair	 e	 divertir	 o	 Todo
Poderoso.	São	os	artistas	do	céu,	Sem	nenhum	poder.	Os	artistas	do	Céu.

Entendeu	agora?	Ao	trabalho,	Michelangelo.

O	 artista	 se	 trancou	 na	 Capela	 Sistina	 por	 uma	 semana.	 Criou	 dia	 e	 noite,	 desenhando	 e	 projetando	 os
esboços	principais	da	pintura.	Como	todo	mundo	já	esperava,	proibiu	que	qualquer	ser	vivo	entrasse	no	recinto.



À	 exceção	 dos	 pecadores	 sifilíticos	 e	 de	monsenhor	Filippo	 que	 foram	obrigados	 a	 tomar	 parte	 do	 processo
criativo.

Michelangelo	parecia	trabalhar	com	as	próprias	fibras	de	seu	coração.	Traços	mirabolantes	voavam	sobre	os
esboços	ao	sabor	da	mais	pura	expressão	artística	do	terror.	Do	horror	em	constatar	que	a	arte	também	pode
punir	os	homens	e	o	artista	que	a	cria.	Já	que	ele	trabalhava	enojado	de	si	mesmo	e	dos	sifilíticos	que	retratava.
Tudo	 por	 não	 ter	 tido	 a	 coragem	 de	 refutar	 as	 imposições	 de	 Vigo	 e	 desprezar	 aquela	 gente	 que	 tinha
apodrecido	Tommaso.

Todo	o	pavor	 intrínseco	da	 finitude	da	existência	 surgia	nos	desenhos	que	 seriam	eternos.	Era	o	medo	da
morte,	o	mesmo	pavor	que	englobava	o	olhar	pontudo	de	monsenhor	Filippo.

Um	enxergar	sinistro	que	lambia	a	nuca	de	Michelangelo	enquanto	trabalhava.	Uma	emanação	indecifrável
que	sussurrava	que	o	inusitado	tinha	ocorrido	entre	eles.	Disputa	anímica	que	assinalava	a	diferença	entre	a
arte	e	a	loucura,	a	guerra	das	mentes	que	havia	ocorrido	entre	eles.

E	 como	 toda	 guerra	 repleta	 de	 desvarios.	 Principalmente	 as	 imaginações	 que	 eclodiram	 em	 torno	 da
descoberta	da	Terra	Brasilis	e	a	pintura	do	teto	da	Capela	Sistina.	Equação	de	devaneios	que	teve	o	poder	de
amaldiçoar	um	continente	inteiro	durante	quinhentos	anos,	justificar	a	existência	dos	anjos	com	a	disseminação
da	sífilis	pelo	mundo	e	confirmar	a	essencialidade	da	arte	através	da	banalidade	da	vida.

No	 sétimo	 dia,	 cansado	 como	 se	 fosse	 uma	 divindade,	 Michelangelo	 deu	 por	 encerrada	 a	 concepção	 da
pintura	do	Juízo	Final.	Ao	deixar	a	Capela	não	olhou	para	trás,	nem	mesmo	para	agradecer	aos	sifilíticos	pela
companhia.	Sua	nuca	doía	 tanto	que	se	recusou	a	escutar	os	sinos	que	anunciavam	para	Roma	e	o	mundo	a
morte	do	papa	Júlio	II.

No	intuito	de	obrigar	Michelangelo	a	se	apresentar	nas	exéquias	do	papa,	Vigo	procurou	pelo	artista	por	todo
o	Vaticano.

Quando	o	médico	entrou	na	Capela	era	noite.	O	altar	estava	iluminado	e	refletia	suas	luzes	sobre	a	parede
onde	o	desenho	do	Juízo	Final	tinha	sido	concebido.

Traços	negros	emolduravam	corpos,	avolumavam	nuvens	e	retratavam	as	 fisionomias	sifilíticas	prisioneiras
da	pintura.	Vigo	descobriu	facilmente	o	rosto	de	Filippo	delineado	na	base	da	parede,	no	meio	do	Inferno.	Em
vez	de	sorrir,	o	médico	sentiu	um	estremecimento	e	ficou	paralisado.

Nesse	momento,	o	mundo	inteiro	e	Vigo	foram	capturados	pelo	mistério	da	imaginação,	pela	terrível	criação
de	um	artista.

Engolfado	ao	mesmo	tempo	pela	sensação	de	ilusão	e	de	realidade,	estado	de	espírito	que	só	as	imaginações
produzem,	o	médico	enxergou	ao	lado	da	fisionomia	do	monsenhor	o	semblante	de	Júlio	II,	e	mais	adiante	seu
próprio	rosto.	Todos	eles	prisioneiros	do	Presente	e	condenados	a	ser	arte	para	sempre.

FIM
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NOTA	FINAL	DO	AUTOR

A	guerra	das	imaginações,	mesmo	baseada	em	fatos	reais	e	históricos,	é	uma	obra	 inteiramente	de	 ficção.	E
trata	dos	acontecimentos	secretos	e	inusitados	que	rondaram	o	ano	de	1500.

A	pesquisa	do	tema	começou	há	algum	tempo	com	a	leitura	do	livro	Visão	do	paraíso,	de	Sérgio	Buarque	de
Holanda	(Ed.	Nacional,	São	Paulo,	1985).

Esse	livro	foi	revelador	em	todos	os	sentidos.	Além	de	me	fazer	submergir	nas	raízes	do	Brasil,	 foi	a	partir
dele	 que	 desvendei	 uma	 inesgotável	 bibliografia	 sobre	 o	 pensamento	 europeu	 perante	 os	 descobrimentos
marítimos	nos	fins	do	século	XV.

As	 investigações	 sobre	 a	 origem	 da	 sífilis	 e	 as	 técnicas	 cirúrgicas	 utilizadas	 para	 a	 castração	 de	 efebos
nasceram	 da	 leitura	 do	 livro	 de	 Richard	 Gordon,	 The	 Alarming	 History	 of	 Medicine	 (publicado	 por	 Sinclair
Stevenson	Limited,	Londres,	1993).

Uma	aparente	viagem	de	 turismo	a	Roma,	em	 janeiro	de	1996,	 foi	o	detonador	que	 fixou	o	 teto	da	Capela
Sistina	como	contraponto	do	Paraíso	Brasilis.	Destaco	a	leitura	de	alguns	livros	que	me	auxiliaram	na	pesquisa
do	período	renascentista:	CAPRILLI,	Massimo.	I	Pontifici	Romani,	Vaticano,	Roma:	1996;	BOORSTIN,	Daniel	J.
The	Creators	–	A	History	of	Heroes	of	the	Imagination,	Random	House,	N.	Y.:	1992,	e	DUBY,	Georges,	e	ARIÈS,
Philippe.	História	da	vida	privada	 –	 vol.	 2:	Da	Europa	 feudal	 ao	 renascimento,	Edições	Afrontamento,	 Porto:
1990.

Quanto	aos	fatos	históricos	verdadeiros	e	aos	eventos	ficcionados	descritos	no	livro,	esclareço	o	seguinte:	a
sífilis	 chegou	 à	 Europa	 por	 volta	 de	 1496-1500,	 coincidindo	 com	 os	 descobrimentos	 marítimos	 e	 levando	 os
estudiosos	a	afirmar	que	esta	doença	 teve	origem	no	continente	americano;	Pio	 III	 foi	 papa	por	 ínfimos	dez
dias,	 em	 outubro	 de	 1500,	 e	 Júlio	 II	 por	 vários	 anos,	 de	 1503	 a	 1513;	 deliberadamente	 não	 defino	 no	 texto
nenhuma	data	para	os	dois	papados,	mas	os	coloco	às	portas	de	1500,	isto	é,	a	uns	míseros	anos	antes	de	terem
ocorrido;	 influenciado	 pelos	 historiadores	 atuais	 que	 sempre	 se	 referem	 à	 cronologia	 dos	 séculos	 XV	 e	 XVI
como	“prováveis”,	já	que	naquela	época	não	se	media	o	tempo	com	precisão	(as	distorções	e	confusões	quanto
às	datas	eram	tantas	que	obrigaram	o	papa	Gregório	XIII	a	reformular	o	calendário	universal	em	1582),	optei
por	cometer	o	leve	delito	de	alterar	em	alguns	anos	certos	fatos	históricos,	como	o	descobrimento	do	Brasil,	a
construção	da	Basílica	de	São	Pedro	e	a	pintura	do	teto	da	Capela	Sistina;	em	relação	aos	reis	de	Portugal,	não
cito	 Dom	 João	 II,	 mas	 na	 segunda	 parte	 do	 livro	 relato	 que	 o	 rei	 de	 Portugal	 vive	 uma	 profunda	 e	 muda
depressão,	assim,	estou	me	referindo	a	Dom	João	II	que	já	não	reinava	neste	momento;	por	outro	lado,	a	moda
dos	castrati	se	iniciou	precisamente	em	1500;	os	trechos	da	carta	de	Pero	Vaz	de	Caminha	que	reproduzi	foram
transcritos	de	uma	cópia	original	microfilmada	e	cedida	pela	Biblioteca	Nacional	do	Rio	de	Janeiro;	por	fim,	em
relação	aos	anjos,	não	tenho	certeza	se	naquela	época	se	apresentavam	ou	se	comportavam	como	foi	descrito
no	 livro,	 de	 qualquer	 forma	 foi	 uma	 grande	 perda	 para	 a	 humanidade	 a	 extinção	 visual	 destes	 seres
maravilhosos,	os	chamados	“artistas	do	céu”	que	viviam	na	eterna	primavera.
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