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Este livro é dedicado a todos que acreditam que o 

Brasil pode se tornar um país mais justo. 





“O truque mais esperto do diabo é convencer-nos de 
que ele não existe.”

Charles Baudelaire

Poeta Francês do Século XIX
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ADVERTÊNCIA

Vivemos tempos cinzentos. A razão tem sido substituída pela crença. 

Debates que agregam, substituídos por bate-bocas em busca de quem 

está certo. Entenda-se por “estar certo”, neste caso, a aplicação mais 

eficaz de técnicas de retórica para defender seus pontos de vista. Tem 

até best-seller ensinando como nunca perder uma discussão!

Em tempos como o que vivemos, parece-me adequado lembrá-los, 

estimados leitores, deste pequeno, porém importantíssimo detalhe:

“Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com no-

mes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera 

coincidência.”

Repitam comigo: “Esta é uma obra de ficção. Esta é uma obra de 

ficção. Esta é uma obra de ficção.”

Isso resolve boa parte dos problemas decorrentes de interpretação 

equivocada daquilo que se lerá nas páginas deste livro. Servirá, pelo 

menos, para separar as opiniões dos personagens, todos eles fictícios, 

daquilo que pensa, defende, acredita o autor.

O problema que não se resolve com esta frase é a teimosa insistência 

da vida em imitar a arte. Sobre tal aspecto, lamento informá-los que 

nada posso fazer.



Esta história de ficção inclui trechos de violência psicológica, 

física e sexual, linguagem inapropriada e questões de cunho reli-

gioso, podendo ofender ou até mesmo servir de gatilho a leitores 

sensíveis. 
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Prólogo

“Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, 

ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, 

não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre 

diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.”

Apocalipse 14:9-10

A
inda que protegido no bunker, ouvir o som distante e abafado dos 

bombardeios terra acima lhe era enlouquecedor. Ruídos reduzidos, 

em intensidade, daquilo que se passava lá fora. Mas, como em um 

bom filme de suspense, por vezes o imaginar é mais torturante que o vivenciar. 

Até que não dá mais. A pressão psicológica, a vergonha da derrota, é maior 

que a vontade de viver. Ele então se despediu de sua equipe médica naquela 

manhã de 30 de abril. Seguiu para outro cômodo, acompanhado de sua esposa 

e de seu cachorro, e pôs um ponto final naquela tortura. Esse ponto final tinha 

a forma de um projétil, que se alojava em sua cabeça, após tirar a vida de seu 

animal de estimação e de sua mulher.

Eis que aquela tal da consciência, adormecida há anos, resolveu dar 

as caras. Dizem que é sempre assim com suicidas, que a voz da cons-

ciência não se cala por um segundo sequer. Mais difícil ainda era me-

dir essa tortura psicológica autoimposta em segundos, minutos, horas, 

dias, meses, anos. A voz da consciência, incansável, parecia falar por 

toda a eternidade. E talvez assim o fosse.

Ele então se via em meio a soldados que outrora comandara. Percor-

riam cidades à procura de judeus. Os amontoavam em grandes galpões, 

onde eram fuzilados. Ou mortos por explosão de granadas. Ou espancados 

e pisoteados até a morte. Homens. Mulheres. Crianças.

Sua mente lhe dirigia então a uma grande muralha, onde se lia a frase 
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“se você passar deste ponto, será morto”. Não era apenas uma simples 

frase de impacto. Tratava-se da dura realidade por trás daqueles muros.

Avistava trens chegando, vagões de carga cheios de prisioneiros de 

guerra, o cheiro horrível de excremento e vômito, misturado ao cheiro 

de doença que exalava de seus corpos. E aquela multidão que saía dos 

vagões se deparava com montanhas de corpos empilhados em valas co-

muns. Eles sabiam que aquele era, invariavelmente, seu destino.

Ele então se via frente a uma multidão, todos emparedados. Eram 

fuzilados, sem explicação, por vezes um a um, por vezes alvejados em 

grupos, de uma só vez. Não tinha nada de suspense. Não tinha aque-

la atmosfera retratada nos livros. Era tudo tão frio quanto o inverno 

de temperaturas extremas que, de tão negativas, causavam feridas na 

carne já tão castigada dos prisioneiros de guerra. Alinhados, soldados 

atiravam e voltavam para seus abrigos. E os corpos ficavam ali, até que 

fossem recolhidos aos montes por escavadeiras, jogados em caçambas 

e despejados em valas comuns. E aqueles corpos já não se pareciam em 

nada com seres humanos. Eram nada além de osso, pele, cabelo.

Podia sentir o cheiro de carne queimada, a fumaça que vinha dos 

crematórios. Assistia em silêncio a apatia de quem era encaminhado 

aos chuveiros, sem saber se tomariam um banho rápido e congelante, 

ou se seriam vitimados pelas câmaras de gás.

Quando não eram assassinadas a sangue frio, pessoas morriam de 

fome. De frio. Doentes. Alguns se alimentavam daqueles que tinham 

acabado de ser mortos pelos alemães. Era preferível o canibalismo ao 

morrer de fome, ou ser considerado magro ou fraco demais para traba-

lhar, e acabar nas câmaras de gás por não ser mais útil ao exército.

Crianças eram assassinadas, por asfixia ou espancadas por soldados 

alemães, porque seus choros incomodavam. Ecoavam na mente dos 

soldados. Ecoavam agora em sua mente suicida. O choro de todas aque-
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las crianças povoando sua mente era quiçá a mais torturante memória 

em sua loucura espiritual.

Mas o remorso não tinha lugar cativo na alma daquele que o expe-

rimentava. A voz de sua consciência não era forte o bastante para so-

bressair-se às suas convicções e verdades forjadas às custas de milhares 

de vidas humanas. Ele acreditava na causa que defendera em vida. E, 

afinal, ele não era apenas mais um suicida. Ele era o senhor de todos os 

males, e sabia que, mais dia, menos dia, dominaria aquela voz que in-

sistia em atormentar seus pensamentos. E quando esse dia chegou, ali 

estava Samyaza à sua espera.
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Capítulo 1

Retorno ao inferno

—B
om dia, Adolfo. Seja bem-vindo ao resto de sua existência.

Adolfo estava confuso. Primeiro, porque acabara de ven-

cer aquela tortura psicológica que parecia não ter fim. Mas 

principalmente porque não era bem aquilo que esperava encontrar no 

inferno. Tudo ao seu redor era branco. Um grande vazio. Não havia 

nada nem ninguém, além dele próprio e daquele que lhe saudava e lhe 

estendia a mão direita, seu terno preto e camisa impecavelmente bran-

ca, abotoaduras com a letra “S” em baixo relevo.

— Sou Samyaza e estou aqui para recepcioná-lo e guiá-lo a nosso 

governante. Essa é minha missão: intermediar as relações diplomáticas 

entre chefes de Estado como você e Leviatã.

“Leviatã?” — sua decepção e perplexidade eram evidentes. “Pra 

ser sincero, não esperava nada diferente. Apesar de minha luta para 

exterminar aqueles que assassinaram o Filho do Senhor, o que cer-

tamente me garantiria lugar de destaque no Reino dos Céus, a dura 

verdade é que sou um suicida. E não há perdão àqueles que tiram suas 

próprias vidas. Mas confesso que não esperava que o inferno fosse 

assim…”

– O que você esperava, Adolfo? Choro e ranger de dentes? Corpos 
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ardendo no fogo eterno? Adolfo, meu caro... Cada um tem o inferno que 

cria para si próprio! E seu inferno, neste exato momento, é nada além 

disto aqui. Um grande vazio. Vazio como sua alma. Vazio como foram 

as últimas horas de sua vida.

Adolfo não sabia como reagir. O que dizer. O que pensar sobre aque-

le vazio existencial. Mas Samyaza não lhe deu tempo para refletir sobre 

o que acabara de ouvir.

– Mas não se preocupe, Adolfo. Este é apenas o hall de entrada. O 

local onde recepciono chefes de Estado. Agora precisamos tomar a bar-

ca, que nos levará ao local do encontro com nosso Governador, Leviatã.

Numa distante linha, no inexistente horizonte daquele imenso bran-

co, via-se uma fina linha vermelha, que crescia em largura e compri-

mento, aproximando-se dos dois. Aquela linha vermelha tomava forma 

de um grande, longo, largo rio de sangue, e nele uma pequena e estreita 

barca. Nela, um velho magro, barba e cabelos brancos longos, sua ves-

timenta em cores sombrias e manchadas de sangue e limbo. Samyaza 

entregou-lhe dois ramos de ouro, ordenando: “Caronte, nos conduza a 

Leviatã. Mas não sem antes conceder-nos um breve passeio pelo infer-

no tal qual nosso ilustre Adolfo o idealizou.”

Conforme a barca prosseguia pelo rio de sangue, o branco infinito ao 

seu redor ia se convertendo em um cenário bastante familiar. O fundo 

branco se escurecia aos poucos, e as imagens outrora opacas passavam 

a ganhar maior nitidez, a ponto de permitir a leitura da placa metáli-

ca na entrada daquela grande área cercada por alambrados, barreiras 

de arame farpado e homens fortemente armados: “ARBEIT MACHT 

FREI”.

Da mesma forma que o rio surgira como que do nada, do nada pare-

cia se dissolver frente aos portões daquela construção. A barca estava 

ali, atracada na estrada, sem qualquer sinal do rio de sangue.
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“Primeira parada, Auschwitz!” – disse Samyaza em tom de boas-

-vindas, como se fosse um guia turístico.

As boas-vindas ao seu inferno particular começavam com uma enor-

me pilha de ossos logo à esquerda do portão de entrada. Eram incontá-

veis crânios e outros ossos humanos, clara indicação do que se passava 

além daqueles portões.

Assim que Adolfo foi avistado por um soldado, um longo alarme soou 

e todos os outros começaram a sair, de forma metodicamente coorde-

nada, do prédio principal. Com seus movimentos quase que robóticos, 

os soldados levantavam seus braços direitos e bradavam a presença de 

seu comandante-maior. Os prisioneiros de guerra eram então trazidos 

ao pátio, um a um, e apresentados a Adolfo para inspeção.

Um garoto, que aparentava ter uns seis anos de idade, mas que não 

pesava mais de quinze quilos, suas costelas e outros ossos nitidamente 

pronunciados, começou a chorar, como se pudesse pressentir o que iria 

acontecer.

Um soldado aproximou-se e, sem dizer uma única palavra, tomou o 

garoto pela perna esquerda, levantando-o em um movimento brusco e 

arremessando-o contra a parede. Ouviu-se um estampido surdo e seco, 

e nada mais se podia ouvir. Nem um grito de espanto ou repúdio. Nem 

mais o choro do garoto, nunca mais. E todos bradavam Adolfo nova-

mente.

– Adolfo, meu caro! Mas que obra maravilhosa você criou em vida! 

Você deveria estar muito orgulhoso daquilo que construiu por aqui…

E os soldados separaram cerca de quinhentos prisioneiros de guerra, 

que foram encaminhados aos chuveiros. Adolfo fora convidado a assis-

tir a tudo por uma pequena janela de vidro, de onde podia ver a expres-

são de terror estampada no rosto de cada uma daquelas quinhentas víti-

mas. Algumas caíam ao chão, desacordadas, enquanto outras tentavam 
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lutar contra a morte. Em alguns casos, a reação química decorrente do 

gás letal ocasionava vômitos e sangramentos pelas narinas, olhos, bo-

cas. A cena era assistida por Adolfo, causando-lhe um incômodo senti-

mento que por vezes parecia-se com ódio, e por vezes confundia-se com 

prazer e orgulho.

– Adolfo, já tivemos o bastante por hoje. Devo lembrá-lo que o acor-

do com Caronte foi de um breve passeio por aqui. Precisamos voltar à 

barca. E, afinal de contas, nosso Governador espera ansioso por você. 

Não queremos deixar Leviatã esperando-o por mais tempo.

Adolfo balançou a cabeça, em sinal de concordância. Caminharam 

os dois de volta à barca, o exército de soldados formando um corredor 

para sua travessia, incluindo a tradicional saudação com o braço direito 

para frente e para o alto.

Ao chegarem à barca, Caronte não se mostrava nada amigável. Sua 

expressão denunciava sua insatisfação pela demora naquela pequena 

parada oferecida a Adolfo. Ou talvez fosse clara demonstração de ciú-

mes ao tratamento diferenciado oferecido àquela alma.

Já dentro da barca, que agora se distanciava dos portões de Aus-

chwitz, Adolfo voltara seu olhar àqueles portões de ferro e àquela fra-

se, as letras forjadas em metal: “O TRABALHO LEVA À LIBERDADE”. 

Mas não aos civis que um dia cruzaram aqueles portões.

– Adolfo. Você sabe por que Leviatã, nosso Governante, tem tanto 

interesse em conhecê-lo?

Adolfo manteve-se em silêncio.

– Seu silêncio me incomoda, Adolfo. Se nosso Governante está certo, 

e Leviatã sempre está certo, você deveria saber muito bem o porquê de 

querer conhecê-lo. Não se engane, Adolfo. Leviatã não trata todas as al-

mas da mesma forma que você está sendo tratado. Mas tampouco acei-

ta ser contrariado. Se  suspeitar, assim como estou suspeitando neste 
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exato momento, que apostar em seu potencial foi um ledo engano, não 

pensará duas vezes antes de abandonar seu projeto. Não há testemu-

nhas. Caronte é o condutor da barca e não tem acesso a nenhuma auto-

ridade por aqui. E eu, servo leal de Leviatã e temente ao seu poder, ja-

mais contradirei sua palavra ou o colocarei em situação desfavorável. O 

ônus da prova é todo seu. Tome este privilégio como sua última chance. 

Ou então escolha viver seu inferno em Auschwitz, desta vez em pútri-

dos uniformes listrados. Como diz a escritura sagrada, Adolfo, você tem 

livre arbítrio para decidir tudo acerca de sua vida. A escolha é sua. Mas 

a decisão final, essa cabe unilateralmente a nosso Governante. Espero 

que isso esteja muito claro em sua mente.

Adolfo apenas seguiu em silêncio, pelo resto da viagem através do 

rio de sangue.
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Capítulo 2

 Relações diplomáticas

A 
barca chegara a seu destino. Diferente da rápida parada em Auschwitz, 

quando Adolfo tinha a sensação de que o grande rio de sangue se dis-

solvia e os portões do campo de concentração surgiam como que em 

uma imagem holográfica, a luxuosa edificação de concreto e vidro se avistava 

desde muito longe, e crescia em opulência conforme a barca se aproximava da 

baía que precedia o ancoradouro e o píer em aço e mármore poroso. Aquele 

lugar era real, Auschwitz era apenas um sonho. Ou pesadelo. Tudo dependia 

do uniforme que se vestia.

A edificação era guardada por um enorme cão de três cabeças. Adol-

fo sabia que se tratava de Cérbero, e estava nítido que aquilo lhe inco-

modava.

– Samyaza. Posso perguntar o que fazemos aqui?

– Adolfo, estamos aqui para que se encontre com nosso Governante, 

Leviatã. O que mais quer saber? Posso saber o porquê de sua pergunta?

– Cérbero. Esse é o motivo de minha pergunta.

– Adolfo, meu caro Adolfo. Caso ainda não tenha percebido, você 

está morto. A propósito, foi você quem tirou sua própria vida! Você é 

um suicida, um covarde suicida. Uma pobre alma que não se incomo-

dava ao comandar atrocidades a civis, mas que não pôde suportar a 
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pressão psicológica que advém da derrota. 

Samyaza queria gritar, desejava agredir seu interlocutor, mas sabia 

que não podia fazê-lo. Dizia a Adolfo suas verdades, em voz suave e 

em baixo volume, o que tornava suas palavras ainda mais difíceis de 

serem digeridas. Mas não era com esse objetivo que falava daquela for-

ma, suave e calma e pausadamente. O fazia por ordem de Leviatã. Para 

o Governador do Inferno, Adolfo era das mais importantes almas que 

adentravam o Reino das Trevas.

– Adolfo, entenda bem. Você está morto. E Cérbero é o guardião das 

portas do inferno. Este mundo de trevas é sua morada, desde quando 

meteu aquela bala na sua própria cabeça. Cérbero não lhe fará nenhum 

mal, sua alma é aguardada por aqui. Mas ele não será tão amigável em 

uma eventual tentativa de retorno ao mundo dos vivos. Ele está aí para 

que nenhum mortal se atreva a invadir nosso mundo, e para que ne-

nhum de nós tente voltar ao mundo dos vivos.

Como que sabendo muito bem quem era aquele que se encontrava à 

sua frente, Cérbero se curvou a Adolfo e baixou todas as suas três cabe-

ças, em sinal de respeito e submissão. Adolfo então se aproximou e aca-

riciou a fronte de sua cabeça do meio, descendo as mãos até o focinho e 

checando seus enormes e pontiagudos dentes, que poderiam dilacerar 

um homem em segundos. Então deu-lhe alguns leves tapas em sua bo-

checha e seguiu adiante. Cérbero manteve-se na posição de reverência 

de antes. Samyaza mal podia acreditar no que via, tal situação alimen-

tando o ciúme e a inveja que sentia de Adolfo.

As enormes e pesadas portas de metal se abriram e, do interior da-

quele palacete de vidro, surgiu uma sedutora silhueta feminina. Trajava 

terno cinza escuro, lapela de cetim, camisa branca cujo corte realçava 

seus volumosos seios, abotoaduras em aço escovado com um brasão em 

alto relevo, onde se via um hexagrama e algumas figuras geométricas 
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que Adolfo não podia identificar, mas que ficaram gravadas em sua me-

mória. Brilhantes scarpins vermelhos contrastavam com o visual for-

mal, quase masculino, de sensualidade intrigante.

Eis que, por de trás daquela mulher, se abriu um par de asas negras, 

tão belas e altas e amplas que apenas faziam aumentar seu poder de 

sedução. Leviatã sempre se apresentava da mesma maneira, performá-

tica, teatral.

– Seja bem-vindo, Adolfo, à sede de meu Governo! Sou Leviatã, Go-

vernador do Reino das Trevas, e você é meu hóspede mais ilustre de to-

dos os tempos! Sua obra em terra é admirada pelos que habitam nosso 

reino e reverenciada por Vossa Majestade, o Rei das Trevas, Lúcifer!

Leviatã curvou-se em direção a Adolfo e estendeu-lhe a mão esquer-

da, um enorme anel em aço escovado em seu dedo anular, o mesmo 

brasão de suas abotoaduras, estampado em alto relevo. Adolfo flexio-

nou seu joelho direito, cabeça e corpo para frente e para baixo, mãos es-

tendidas em direção a Leviatã. Tomou-lhe a mão esquerda e beijou-lhe 

o anel, em sinal de respeito. Nada havia sido ensaiado, Adolfo nunca 

havia lido nada a respeito de um eventual encontro com Leviatã – até 

porque acreditava que seu destino era o Paraíso, ao lado de Deus e seus 

anjos e santos – mas tudo saíra conforme o figurino. Almas parecem 

carregar esses protocolos com elas, como fossem parte de seus DNAs.

Leviatã então abaixou sua mão esquerda, trazendo-a para perto de 

si, e recolheu suas enormes asas negras.

– Adolfo, é um prazer recebê-lo em minha morada. Vamos, meu ilus-

tre companheiro. Temos muito o que conversar.

Leviatã virou-se em direção à porta de seu palacete, abraçando Adol-

fo e trazendo-o junto a seu corpo; dali caminharam para dentro do edi-

fício de vidro e concreto, e as portas se fecharam. Nem uma simples 

palavra foi dirigida a Samyaza, que ficou do lado de fora do edifício.



Andre L Braga

27

A decoração no interior do palacete de Leviatã era minimalista, mas 

não menos exótica que aquele anjo caído que dela usufruía. Piso em 

mármore bege polido, de tamanho brilho que, se houvesse uma única 

partícula de poeira, poderia ser notada à distância. Uma mesa central, 

uma cadeira de um lado e três do outro. A mesa tinha base de madeira 

escura, coberta com veludo vermelho e um tampo de vidro. As cadeiras, 

de madeira escura, talhadas com minúsculos detalhes que reproduziam 

os símbolos matemáticos que povoavam o brasão de Leviatã. Assentos 

e encostos almofadados em vermelho escuro aveludado, com grandes 

tachas em metal escovado cravando o tecido na madeira. Um grande 

tapete central e mais algumas almofadas em tons de vermelho escu-

ro jogadas à esmo. Um minibar logo atrás da mesa, uma única garrafa 

de vidro e quatro copos, cada qual de diferentes tamanhos e formatos. 

Solitário, num canto, um grande trono em madeira e veludo vermelho-

-escuro, e uma luminária em aço escovado, cuja cúpula se debruçava 

sobre o trono.

Leviatã sentou-se de um dos lados da mesa. Adolfo sentou-se à sua 

frente, na cadeira do meio. Tomando a garrafa e dois copos em mãos, 

Leviatã encheu-os com uma bebida negra e de textura densa, quase 

oleosa. Os dois brindaram, cada qual dizendo “saúde” à sua maneira e 

em sua língua, e beberam em celebração àquele encontro. Adolfo não 

sabia o que era aquilo que bebiam, mas podia sentir seu forte teor al-

coólico, enquanto saboreava um raro amargor e uma textura que reme-

tia ao orgânico.

“Esta é minha versão do Bloody Mary. Um clássico inspirado na 

receita original de outra alma ilustre, o Marquês de Sade!” – disse 

Leviatã. “Estou certo de que lhe agradou, Adolfo. Assim como eu, sei 

que você também tem uma queda por sangue e entranhas. Pena que 

você desperdiçou tanta matéria-prima nas fornalhas de seus campos 
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de concentração! Você poderia ter lucrado, e muito, com todo aquele 

material que foi jogado em valas comuns ou queimado e transforma-

do em fumaça e cinzas! Mas melhor assim. Sempre bom poder ofere-

cer uma agradável surpresa a ilustres visitantes como você.”

Adolfo pensou por um segundo ou dois sobre aquilo que ouvira. 

O sabor era intrigante, envolvente, mas a ideia por trás daquilo que 

consumia lhe dava nojo. Por outro lado, lhe proporcionava sórdido 

e imenso prazer. Olhou então fixamente nos olhos de Leviatã, olhos 

verdes contornados por longos cílios moldados a rímel, bebeu o resto 

do licor em um único movimento, como fosse uma dose de Jägermeis-

ter, e bateu o copo no tampo de vidro, resultando em uma pequena 

trinca e lascando um canto de sua base.

“O que exatamente você espera de mim?” – disse Adolfo, em um 

misto de coragem repentina e profundo temor das consequências da-

quele ato.

– Isso, Adolfo. Exatamente isso. É isso que esperamos de você. 

Leviatã se levantou, virou as costas a Adolfo, dirigiu-se a seu tro-

no em um caminhar sedutor, quase hipnótico, e sentou-se em silêncio. 

Adolfo pensou no que deveria fazer e o que representava aquela reação 

de Leviatã. E pensou novamente. E olhou para o copo, um pequeno ves-

tígio de álcool e restos humanos ali repousava. Com seu dedo, buscou 

aquela última gota e saboreou-a por um tempo, como quem degusta 

um bom vinho, deixando-o passear pela boca, aguçando suas papilas 

gustativas.

O silêncio reinou naquela sala por alguns minutos. Minutos esses 

que pareciam horas. Leviatã em seu trono, seus dedos com longas 

unhas vermelhas passeavam pelos detalhes talhados na madeira nobre 

que compunha seus encostos de braço, enquanto seus olhos pareciam 

fixar-se em um objeto inexistente. Enquanto isso, Adolfo olhava para a 
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pequena trinca no tampo da mesa e refletia sobre aquilo que se passava. 

“É isso que esperamos de você” ecoava dentro da sua cabeça. E nessa 

viagem da mente pela frase e seu real sentido, Adolfo observava aque-

la trinca se espalhando por todo o vidro. O silêncio incômodo naquela 

sala se rompia apenas pelo estalar característico da trinca avançando. 

E quando enfim chegou à borda do tampo, separando-o em duas partes 

assimétricas, Adolfo decidiu que era o momento de romper o silêncio 

e, se preciso, despedaçar aquele encontro diplomático em pequenos ca-

cos, tal qual a pequena trinca que se espalhara por toda a superfície.

“O que você quer de mim!” – gritou, levantando-se e caminhando, 

a passos largos, m direção a Leviatã, olhos nos olhos, face a face, uma 

desconcertante proximidade, a respiração ofegante, aguardando qual-

quer palavra ou reação violenta.

Leviatã ergueu suas mãos, apoiando-as nos ombros de Adolfo e afas-

tando-o do trono, como quem tenta criar espaço para levantar-se. E só 

então se levantou, ajustando seu paletó e reposicionando seus seios no 

centro de sua camisa justa. Olhou Adolfo nos olhos, girou a haste de seu 

anel, trazendo o brasão para o lado da palma de sua mão esquerda, e lhe 

desferiu um único, rápido e potente tapa na cara, marcando seu rosto 

na altura do osso lacrimal.

“O que queremos de você, Adolfo? Você quer saber o que queremos 

de você?” – bradava Leviatã, com uma voz potente e demoníaca, que 

nada lembrava aquela forma feminina na qual se apresentara, deixando 

claro quem estava ali, diante dos seus olhos.

Leviatã respirava profundamente, e o som daquela respiração pa-

recia cortar os tímpanos de Adolfo. Abriu suas asas, se aproximou de 

Adolfo, e beijou-lhe um beijo suave em seus lábios. Afastou-se, man-

tendo o olhar fixo nos seus olhos, e recolheu as asas em um movimento 

suave e envolvente, como se quisesse abraçá-lo, e então respondeu à 

pergunta que o atormentava desde suas primeiras horas no inferno.
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– Adolfo, queremos toda sua frieza, ambição, determinismo e retóri-

ca, trabalhando pelo nosso Rei.

Adolfo virou-se e viu que as portas do palacete já se encontravam 

abertas, e ali estava Samyaza, aguardando em silêncio pelas ordens de 

seu Governante.

– Samyaza, leve-o ao nosso Rei.

Sem dizer uma única palavra, Samyaza e Adolfo deixaram o palacete. 

Leviatã permaneceu de costas, sem sequer dar-se ao trabalho de despe-

dir-se de seu visitante.
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Capítulo 3

Encontro com a

monarquia

A
o deixar o palacete de concreto e vidro, Adolfo avistou uma enorme 

escadaria em mármore cinza escuro, com seus incontáveis degraus, 

que se perdia entre as nuvens cinza-avermelhadas que cobriam o céu 

daquele mundo paralelo. Da forma similar, ele também se perdia em seus de-

vaneios.

“Essa escada não estava aí quando cheguei. Tampouco esse céu cin-

zento… Aliás, por que não havia sequer notado que havia um céu? E 

por que este lugar não se parece, em nada, com o inferno sobre o qual 

nos contava a igreja?” – pensou.

Como se pudesse ler seus pensamentos, Samyaza começou a falar à 

esmo, enquanto iniciavam sua caminhada escada acima.

– A visão de inferno que se conta em seu mundo é bem diferente dis-

to aqui, não é mesmo? Um cheiro putrefato de enxofre. Pessoas sendo 

queimadas no fogo eterno, atoladas em um mar de lama, torturadas por 

demônios sedentos de vingança. Mulheres e homens e crianças servin-

do aos demônios, como seus escravos sexuais. Corpos empalados, suas 

entranhas devoradas por pássaros negros com longas caudas e cabeças 
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de leões. Gritos, choro e ranger de dentes. Não era assim a descrição de 

inferno que lhe ensinaram em vida?

Samyaza fez uma pequena pausa, e Adolfo balançou a cabeça, em 

sinal de concordância.

– Cada um descreve o inferno com base naquilo que mais teme em 

si mesmo. Por isso a imagem de pessoas sendo queimadas no fogo eter-

no. O cheiro putrefato de enxofre. Demônios torturando e estuprando 

e estripando e empalando mulheres, homens e crianças. Bestas que se 

alimentam de suas vítimas, ainda vivas e agonizando, enquanto assis-

tem sua própria morte. Gritos, choro e ranger de dentes. Não é isso que 

você, Adolfo, e a milícia de seu partido, fizeram em terra? Não eram 

vocês os demônios, que torturavam e matavam judeus, como forma de 

castigo por seus ancestrais terem assassinado o Filho de Deus?

– Quer dizer que não existe castigo, não existe justiça após a morte?

– Mas é claro que existe, Adolfo! O que você está experimentando 

aqui não é o que vocês, humanos, costumam chamar de inferno. Aqui é 

a morada dos anjos caídos, governada por Leviatã e reino eterno de Lú-

cifer. E você está aqui não por acaso. Queremos você do nosso lado. Se-

ria uma grande imbecilidade desperdiçar todo o seu potencial, atiran-

do-o em seu inferno particular, para todo o sempre. Mas você sabe, aos 

humanos lhes é dado o livre arbítrio. Você tem o poder de escolha. Você 

pode ficar do nosso lado, ou então escolher pelo seu inferno particular. 

Mas a escolha também cabe a Lúcifer. Você passou pela entrevista com 

nosso Chefe de Estado. Agora precisa convencer nosso Rei sobre suas 

qualificações, e então o pacto monárquico poderá, ou não, ser assinado. 

Está em suas mãos, meu caro Adolfo.

Aquelas escadarias pareciam não ter fim, e a vista se perdia em meio 

a nuvens acinzentadas. Seu fim parecia inalcançável, por mais degraus 

que já tivessem ficado para trás. Quantos mais até que pudessem atingir 
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seu destino? Quantos mais até o local no qual Adolfo se encontraria 

com seu futuro aliado ou juiz, dependendo de como a conversa se enca-

minharia dali em diante?

Eis que, em meio a devaneios, Adolfo chegou a uma espessa camada 

de nuvens cinza-escuro e, depois de alguns tensos segundos caminhan-

do às escuras, seguindo mecanicamente por aqueles degraus, avistou 

uma ampla área acima das nuvens. Era o céu particular de Lúcifer.

A visão era paradisíaca. Angelical. A perfeita descrição do Reino Ce-

lestial, tal qual Adolfo aprendeu quando criança, nas aulas de cateque-

se: “As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única 

pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro trans-

parente” (Apocalipse 21:21) – com a singela diferença de que aquele ce-

nário não poderia ser, de forma alguma, o paraíso descrito pela Bíblia, 

pois ali não estavam Deus, seu filho Jesus, o Espírito Santo e todos os 

seres celestes. Ali estavam alguns anjos, verdade. Mas não se travava 

dos arcanjos e querubins que povoam os céus. Aqueles anjos caídos se 

contorciam, seminuas, ao redor daquele enorme castelo de ouro, como 

voluptuosas dançarinas de pole dance, em movimentos ora sensuais, 

ora perturbadores. Era como se fodessem e fossem fodidas por entida-

des invisíveis, naquele pátio de ouro brilhante como vidro.

Alguns anjos caídos se aproximaram de Adolfo, que olhou para trás 

e já não podia mais ver Samyaza. Estava só em meio àquelas criaturas 

assustadoramente sedutoras. Cinco delas formaram um círculo à sua 

volta, se aproximaram e o abraçaram, lambendo seu pescoço e orelhas e 

lábios, saboreando cada gota de seu suor, um misto de medo e tesão que 

fazia sua transpiração, respiração e batimentos cardíacos saírem de seu 

controle. Elas corriam as mãos pelo seu corpo, e pareciam ser centenas 

de mãos explorando cada centímetro de sua pele, carne, nervos. Cada 

poro. Cada orifício. Cada zona erógena.  Até que todas  se  afastaram 
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repentinamente, deixando-o nu, de frente à porta principal do castelo 

de ouro. Ali estava um homem alto, magro, de cabelos grisalhos, ves-

tindo um fraque preto, camisa vermelha e calça cinza-escuro. Diferente 

de Leviatã, não fazia a menor questão de esconder suas enormes asas 

negras, majestosamente abertas, demonstrando toda sua amplitude.

– Adolfo! Mas que cena patética… Sinceramente, esperava um pouco 

mais de autocontrole de sua parte… E um pouco mais de autoconheci-

mento, para que pudesse perceber que tudo isso não passa de memórias 

dos tempos em que seu espírito habitava um corpo físico. Nada disso é 

real, Adolfo! Você não tem mais um coração, não há suor escorrendo de 

sua testa, não há prazer associado ao toque de sua carne, até porque não 

há mais carne envolvendo seu corpo espiritual.

Adolfo não se deixou abalar pela ridícula situação na qual se encon-

trava e, compreendendo que não fazia a menor diferença estar nu ou 

não, colocou as mãos na cintura e olhou àquela figura que a ele se diri-

gia.

– Tome suas roupas, vista-se e venha até aqui. Não quero ter o des-

prazer de cumprimentá-lo assim, sem a vestimenta adequada para este 

encontro. Lembre-se, este é um encontro formal, de cunho diplomático, 

entre meu mundo celestial e seu mundo infernal de merda.

Lúcifer se retirou, caminhando de volta ao interior de seu castelo 

dourado. Adolfo se vestiu calmamente, como se não houvesse ninguém 

esperando por ele. A perfeição na vestimenta, ainda que não houvesse 

coisa alguma a ser ocultada, era mais importante que a pontualidade do 

encontro, até mesmo porque não havia nenhum horário oficial defini-

do para aquele evento. Ele se aproximou do castelo e, observando seu 

reflexo nas paredes douradas, decidiu que era hora de entrar e apresen-

tar-se ao Rei das Trevas, que de trevas parecia não ter nada.

Em contraste à opulência do ouro que adornava suas paredes exter-

nas, o interior do castelo era de uma elegância que beirava o Vitoriano. 
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Madeiras escuras, carpetes de textura densa e cores escuras, lustres de 

cristal e uma luz indireta, de tonalidade amarelada, iluminando mobí-

lias e o centro do hall de entrada de forma estratégica.

Lúcifer se encontrava sentado em sua cadeira de madeira e assen-

tos em veludo esverdeado, posicionada ao centro de uma escrivaninha 

em madeira avermelhada, impecavelmente lustrada. Uma grande vela 

iluminava sua superfície, e o tremular de sua chama refletia na mesa, 

tamanha sua polidez. Uma caneta de pena e uma folha de papel. Ao fun-

do, uma reprodução do quadro da Santa Ceia de Da Vinci, mas quem se 

encontrava ao centro era ele, Lúcifer, e ao fundo via-se Jesus crucifica-

do. Também se destacava Judas que, naquela versão, tinha seus olhos 

arrancados, o sangue que escorria de suas feridas enchendo cálices 

dourados, e Lúcifer brindando aquele sangue com os outros onze após-

tolos.

– Sente-se, Adolfo. Temos muito o que conversar.

Adolfo obedeceu ao pedido prontamente, sem dirigir a palavra, nem 

sequer o olhar, a Lúcifer.

– Acredito que dispensamos apresentações. Mas também entendo 

que explicações são requeridas. Melhor deixar muito claro o que espero 

de você, Adolfo, de forma que nenhum de nós perca tempo um com o 

outro. Estamos de acordo?

Adolfo acenou positivamente com a cabeça.

– Muito bem. Quero que me represente junto aos homens, Adolfo. 

Há séculos busco alguém com suas características, alguém que possa 

disseminar minha palavra. Entrevistei diversos candidatos ao longo 

dos séculos, da Rainha Maria I à Madame Popova, e do Papa Bento IX a 

Vladimir Lenin. Todos falharam. E cada qual se encontra, desde então, 

em seu inferno particular.

– E o que devo fazer para não merecer destino similar ao deles?


