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1
O tráfego urbano de caminhões 

roncava em direção ao porto de 
Itajaí. Eduardo ultrapassou um de-
les e minutos depois manobrou o 
seu veículo no pátio do escritório 
central da empresa exportadora 
de alimentos.

Vestia um terno azul marinho, 
uma camisa branca e uma gravata 
de listras. A pasta com relatórios 
balançava na sua mão esquerda, 
enquanto se apressava à sua sala 
de trabalho naquela segunda-
-feira. Sentou-se para revisar as 
planilhas que deveria apresentar 
à diretoria da empresa em meia-
-hora; porém, antes disso o telefo-
ne tocou:
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- Senhor Eduardo, olá!

Ele se perguntou o que a secre-
tária do Presidente gostaria de lhe 
comunicar. Precisou apenas um 
segundo.

- Doutor Honório solicita que o 
Senhor suba agora mesmo ao seu 
gabinete. 

Uma nuvem escura passou pe-
los olhos dele.

- Certo, Sabrina, em dois minu-
tos estarei lá.

É assombroso quando você ca-
minha para o desconhecido. A cada 
número que o elevador indicava, o 
coração do Gerente de Marketing 
acelerava. Por que me chamaram 
meia-hora antes da reunião marca-
da? Eduardo não gostou disso.

Entrou no gabinete do chefe e 
percebeu que todos os demais di-
retores já estavam lá. Havia tensão 
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suficiente no ar para explodir uma 
guerra.

- Bom dia, Eduardo! Como tem 
resistido?

Não foi apenas a ironia que irri-
tou Eduardo. A pressa e o tom de 
voz do Presidente do Conselho 
Administrativo da empresa deixa-
vam claro que alguma coisa esta-
va errada.

Eduardo se sentou na cadeira 
indicada; enquanto respondia:

- Considerando as condições do 
mercado, vamos levando.

Era a resposta que o Presidente 
esperava; mas, não a pergunta:

- E, então Presidente, será que 
me equivoquei na hora? O que 
está havendo?

O chefe se recompôs na cadeira. 
O sorriso foi-se embora. E ele deci-
diu ir direto ao assunto:
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- Eduardo, lamento, mas esta-
mos perdendo dinheiro com você.

Sua voz soou rígida e gelada.

Eduardo respondeu de modo 
mais rude do que realmente dese-
java.

- Perdendo dinheiro comigo?! 
Há dez anos comando o meu de-
partamento e nossas vendas ultra-
passaram todas as metas...

O Presidente interrompeu com 
um estalar de dedos. Não chegou 
a ser grosseiro, nem tão pouco 
simpático.

- O mercado exige uma repagi-
nação nas estratégias. Vamos ter-
ceirizar todos os serviços de ma-
rketing e enxugar a máquina. Você 
está dispensado!

Uma raiva intensa invadiu a 
mente de Eduardo. Suas mãos co-
meçaram a tremer. Todos na sala 
se surpreenderam com a expres-
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são furiosa que atravessou o seu 
rosto. 

Engoliu em seco a notícia e dis-
se em voz baixa:

- Então é isso... estou demitido...

Queria contrapor, mas ficou 
engasgado. As palavras não se li-
bertavam da mente. A decepção 
corria furiosa pelo seu sangue. 
Antes me chamavam de brilhante 
e inovador; agora, jogam na minha 
cara: “Estamos perdendo dinheiro 
com você”. 

O Presidente se pôs de pé. A 
reunião estava encerrada:

- A empresa agradece pelos 
anos de serviço que você dedicou 
a ela. Você é um bom profissional. 
Conte com as nossas referências. 
Estamos certos de que você en-
contrará um novo espaço de tra-
balho.

Eduardo balançou a cabeça, 
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desconcertado. Queria dizer que 
estavam cometendo um erro; po-
rém, mais uma vez a voz falhou. 
Um redemoinho de pânico varreu 
sua mente. A crise surgiu no hori-
zonte sem aviso prévio. Uma reu-
nião; apenas um lampejo de reu-
nião o arrastou para a queda da 
posição profissional que ocupara 
na última década.

Deserto Noturno.indd   12 6/13/19   8:34 AM



Deserto Noturno

-  13  - 

2
Eduardo nem retornou à sua 

sala. Limparia as gavetas em outro 
momento. Estava cansado. Esgo-
tado. Derrotado. Envergonhado 
por seu fracasso profissional. O 
golpe da demissão martelava em 
sua cabeça.  

Ligou o carro e antes de partir 
esmurrou o painel, assaltado por 
uma ira desconhecida. E, então, 
ríspido, indagou:

- Por que eu, Senhor?

Um calafrio angustiado percor-
reu a sua espinha. A demissão caiu 
sobre Eduardo com todo o peso 
do mundo. Sentia-se absoluta-
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mente incapaz de deter a avalan-
che de decepção que o arrebatou. 

Enquanto retornava à sua casa, 
no bairro São Vicente, muitas ima-
gens assaltavam a sua memória. 
Mas tudo ficava cinzento à som-
bra de um incontrolável sentimen-
to de raiva. A vida é uma droga! Se 
alguém pudesse fotografar o seu 
mundo interior, surgiria na tela um 
homem perigosamente sentado à 
beira de um abismo. 

Parou bruscamente o veículo à 
margem da Avenida. Ligou para 
Elba. 

A esposa, descendente de ita-
lianos, nasceu no Oeste catarinen-
se. Quando concluiu a faculdade 
de Administração passou em um 
concurso do Banco do Brasil, ini-
ciando a carreira no litoral, onde 
conheceu Eduardo. Uma semana 
antes completara 30 anos, mas 
guardava muito da beleza da ju-
ventude. Os cabelos eram pretos e 
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compridos. Um rosto que transmi-
tia meiguice e determinação.

Quando telefonou, a voz de 
Eduardo denunciava aflição. Ela o 
ouviu em silêncio e ele pode ima-
ginar seus olhos se encherem de 
tristeza à medida que processava 
a notícia de sua demissão.

- O quê? Não!

Dois pares de olhos frios e dis-
tantes se voltaram para o volan-
te do veículo parado, enquanto 
Eduardo desabafava:

- Sou apenas mais um no clube 
dos fracassados.

A voz carregada de cansaço. Um 
ódio incontrolável incendiava a 
sua frágil floresta emocional.

- Dudu, qual foi a desculpa que 
deram?

- Novos mercados e a terceiriza-
ção de toda a área de marketing.
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Forçou novamente os olhos, 
como se desejasse afastar o peso 
do sofrimento, até ser despertado 
pela voz de Elba.

- Dudu?

- Estou aqui –respondeu ele 
com voz fraca e amarga; depois, 
emendou – O que vou fazer, de-
sempregado?

Elba sentiu um calafrio; deixou 
escapar um suspiro longo e pro-
fundo.

- Vamos, relaxe! – Implorou ela.

Mas ele permanecia impassível 
do outro lado da linha. Seus olhos 
pareciam de cera. Imóveis. O silên-
cio dele começou a irritá-la.

- Onde você está?

- Estacionado na Avenida. Vou 
para casa.

- Você tem que esfriar a cabeça. 
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Vamos precisar de toda paciên-
cia do mundo. No final da tarde 
a gente conversa em casa. Amo 
você e juntos vamos superar esta 
situação.

- Certo, Elba. Até mais tarde. Um 
beijo.

Eduardo permaneceu estacio-
nado por mais uns cinco minutos. 
Olhos esbugalhados e exagerada-
mente vermelhos. Até mais tarde... 
fui demitido e não sei se estarei vivo 
na próxima meia hora.
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3
Sentado à mesa de sua casa, 

Eduardo espiou para fora da jane-
la com os olhos vazios. O café frio 
permanecia intocado. Não havia 
apetite. Deus deve estar me punin-
do. Mas não conseguia visualizar 
qualquer transgressão.

Às dezessete horas Elba chegou 
ao portão. O coração aos pulos. 
Ao deslizar os braços em torno do 
marido, ela percebeu sentimentos 
amargos. Fúria. Frustração. Ódio. 
Uma boa receita para encher o co-
ração de rancor. A demissão ma-
chucou mais do que deveria.

- Não vou desistir de você!

E, então, como que regendo 

Deserto Noturno.indd   19 6/13/19   8:34 AM



Ismael dos Santros

-  20  - 

uma sinfonia, Elba se soltou de 
Eduardo e as suas mãos começa-
ram a se movimentar rapidamen-
te.

- Seja honesto consigo mesmo. 
Esta é a primeira regra para avan-
çar!

Ele estreitou os olhos e enca-
rou a esposa:

- Honesto? Como assim?

- Você terá que sair do seu es-
conderijo, senão nem eu, nem 
Deus, ninguém poderá ajudar-
-lhe.

Eduardo desviou o olhar para 
longe, descruzou os braços:

- Quem não gostaria de estar 
sempre sorridente, otimista e no 
controle?

A esposa pegou uma xícara 
com chá de camomila:
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- Dudu, você sempre se mos-
trou amoroso, gentil, divertido. 
Onde está o homem com quem 
me casei? Uma demissão não é o 
fim do mundo!

Ele esfregou o rosto com as 
costas da mão:

- Ah, Elba, não quero magoar-lhe 
– a sua voz era monótona. – Acho 
apenas que eu precisarei de um 
bom tempo para me reencontrar.

Ela mordeu o lábio inferior e 
concordou com um rápido aceno. 
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4
Um metro e setenta, magro, ca-

belos castanho-claro, quarenta e 
poucos anos. Uma expressão ex-
trovertida permanente. Antes da 
crise, claro.

Nos dias seguintes, Eduardo de-
cidiu ficar em casa, e isso o estava 
deixando visivelmente desfigura-
do. O que ele cunhou de fracasso 
profissional passou a ser o centro 
de sua vida. A cada dia se sentia 
mais esgotado pelo peso do seu 
fardo. A fama de homem equili-
brado estava estilhaçada. Resta-
vam apenas cacos. Pela primeira 
vez teve medo de nunca mais con-
seguir sorrir. O edifício emocional 
havia ruído. Se eu tivesse pelo me-
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nos um andaime para reconstruir 
as paredes do meu coração. A parte 
boa daqueles dias era que ele teve 
uma enorme privacidade. A ruim, 
que ele odiava a solidão.

Uma semana depois, em um 
dia de inverno, quando Elba retor-
nou do trabalho, ela o encontrou  
abatido na cadeira de balanço da 
varanda. A pele estava pálida. O 
olhar distante. Quando a viu, nada 
disse, apenas começou a roer as 
unhas, algo que ele nunca fizera. 
Este tormento parece não ter fim. 
Será que ele está mergulhando num 
estado de depressão? Oh, Deus, não 
deixe que isso seja verdade.

A esposa não sabia como aju-
dar, mas estava determinada a não 
piorar as coisas, embora o silêncio 
de Eduardo começasse a ficar in-
suportável. Ela desabafou:

- Dudu, você está exatamente 
como o clima lá fora: frio e chato.
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- Tive um dia difícil. Chorei mui-
to. Lágrimas de humilhação por 
não ser mais do interesse da em-
presa. A decepção tem sido devas-
tadora. 

- Mas onde foi parar aquele 
Dudu divertido e corajoso, dispos-
to a enfrentar o mundo?

- Não sou nada disso. Não pas-
so de um covarde. Um chorão. 
Nunca senti tamanho desânimo. 
Sabe, Elba, a vida se tornou para 
mim um quebra-cabeça de ima-
gens cinzentas. Eles sabotaram o 
meu futuro e isto se parece como 
tomar um forte tapa na cara. Eu 
tenho que te confessar, um terrí-
vel sentimento de inutilidade de-
sabou sobre a minha cabeça. Até 
mesmo uma macabra ideia de sui-
cídio me assaltou. Só não fiz bes-
teira porque um restinho de bom 
senso insistiu em permanecer co-
migo. Tudo o mais se foi. Para mim 
sobrou a escuridão. Pior, o vazio.
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Eduardo não sabia explicar para 
a amada o estranho mundo de 
tristeza onde seu coração teima-
va em se agasalhar. O que ambos 
sabiam era que a demissão da 
empresa servira como placa indi-
cativa de um golpe muito mais se-
vero do que a couraça interior de 
Eduardo poderia proteger. Então, 
repentinamente a existência se 
tornara triste, escura, apavorante. 
Irritava-se com facilidade.

Dudu não está sabendo lidar com 
a demissão. Nem eu. Elba escolheu 
as palavras:

- Querido, eu sei que a sua saída 
da empresa foi um golpe cruel. Sei, 
também, que a sua rotina virou 
pelo avesso; mas você não pode 
ficar concentrado no que perdeu. 
Esta raiva reprimida, não resolvi-
da, nos destruirá. Temos que virar 
esta página. Eu ainda acredito que 
Deus enxerga e enxuga lágrimas.
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O peito de Eduardo apertou 
com um soluço abafado. 

- Não tenho encontrado forças 
para orar. E por favor, não me fale 
em ir à igreja.

Elba sabia que não adiantaria 
insistir nesta tese. Ir ao templo 
que frequentavam há seis meses 
estava, por enquanto, fora de co-
gitação. Esta tinha sido a primeira 
consequência do isolamento auto 
imposto por Eduardo; afinal, até o 
zunido de uma cigarra o deixava 
incomodado. Mais cedo ele disse-
ra:

- Não quero que as pessoas 
apontem o dedo para mim e di-
gam: “Eduardo está com uma 
doença mental”.

Elba havia respondido:

- Fique tranquilo, querido, não 
permitirei que você tenha um ata-
que de pânico. 
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Sim, Elba compreendeu, bem no 
início da crise, que conversar com 
outras pessoas na igreja parecia 
uma sugestão insuportável para o 
marido. Na única vez que motivou 
Eduardo a estar em um culto, ele 
tomou banho, colocou uma roupa 
social e ficou aguardando a espo-
sa na cozinha; porém, quando ela 
chegou, ele começou a chorar.

- Perdão, querida, não estou 
preparado para ir ao templo...

A esposa se mostrou paciente:

- Tudo bem, Dudu. Vamos deva-
gar; porém, eu, você e Deus preci-
samos andar juntos nesta sua jor-
nada sinuosa.

Elba sabia também que, não 
obstante a fé que ambos profes-
savam em Deus, as coisas não se 
ajustariam sozinhas. Eles precisa-
riam da ajuda de amigos e, com 
certeza, de um profissional na 
área. 
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Mas antes de qualquer coisa, 
Eduardo precisava de uma outra 
coisa.

- Deixe-me abraça-lo, Dudu.

- Apenas um abraço? Querida, 
estou precisando de um milhão 
de abraços.

Pela primeira vez durante aque-
les dias longos e cinzentos, Eduar-
do esboçou um leve sorriso.
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5
Na manhã seguinte, quando 

Elba saiu para a agência bancária, 
Eduardo preferiu ficar na cama; 
apenas limitou-se a fechar todas 
as cortinas. O seu quarto ficou um 
pouco mais escuro e ele voltou a 
dormir. 

Acordou com o som de palmas 
junto ao portão. Tudo o que eu 
não quero são vendedores à porta. 
As palmas continuavam. Por que 
insistem? Não preciso de nada. Ex-
ceto do meu emprego de volta. Le-
vantou-se aborrecido e deu uma 
espiada no portão. Rachid, não 
posso fazer de conta que não estou 
em casa. Vamos, Eduardo, dê uma 
chance para os amigos. E por mais 
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assombrosa que fosse a ideia de 
conversar com qualquer um que 
não fosse Elba, um amigo como 
Rachid não poderia ser ignorado.

O “olá” de Eduardo foi bondoso; 
mesmo assim, Rachid não escon-
deu o constrangimento. 

- Como vão as coisas, mano?

- Tudo bem. – Respondeu Eduar-
do, embora nada estivesse bem.

Eduardo parecia hesitar em 
convidar o amigo para entrar. E foi 
nesse momento que Rachid teve 
uma ideia.

- Está um dia lindo aqui fora. 
Não quer dar uma caminhada?

Eduardo olhou para o seu pija-
ma, depois respondeu como se es-
tivesse ensaiado:

- Ainda estou me sentindo frágil 
para atravessar a porta de casa.
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Ambos ficaram calados, a ponto 
de o silêncio se tornar desconfor-
tável.

Rachid concentrou os olhos ne-
gros no amigo vizinho:

- Ah, eu entendo, sim...

- Por que você acha que enten-
de o que eu estou passando?

O vizinho apontou para o inte-
rior da casa: 

- Se você me deixar sentar por 
alguns minutos naquele sofá, pos-
so lhe contar uma história.

Ter amigos por perto pode ser um 
apoio valioso. Eduardo abriu mais 
a porta e ambos se acomodaram 
no sofá bege da sala-de-estar.

Rachid nascera no interior do 
Marrocos. Seu pai, Abdula, líder 
mulçumano, converteu-se ao cris-
tianismo ao sonhar repetidas ve-
zes com Jesus. Só não fora expulso 
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da vila porque havia se tornado o 
homem mais rico e respeitado do 
lugar. Quando Rachid nasceu, o 
pai decidiu mudar-se para a capi-
tal do país.

O menino marroquino cresceu 
apaixonado por Jesus e por ma-
temática. Quando chegou a idade 
de frequentar uma universidade, 
optou pelo curso de química. Anos 
depois, ganhou uma bolsa de es-
tudos para fazer o seu doutorado 
na Universidade de Brasília. Quan-
do concluiu, recebeu um convite 
para lecionar numa universidade 
particular em Itajaí. Imediatamen-
te abraçou a oferta. Em menos de 
um ano, conheceu Mayara. Pe-
quena, cabelos castanhos, rosto 
bronzeado e marcado por linhas 
suaves. Mais bela do que a espo-
sa que imaginara. Casaram-se na 
mesma igreja evangélica que ago-
ra Eduardo frequentava. 

Deserto Noturno.indd   34 6/13/19   8:34 AM



Deserto Noturno

-  35  - 

O imigrante marroquino se pa-
recia com o último campeão da 
São Silvestre: um corredor alto e 
um pouco desengonçado. De fato, 
os anos de trabalho duro sob o sol 
africano, desenharam algumas li-
nhas tortas na sua face; mas, ape-
sar da pele precocemente enru-
gada, a sua fisionomia transpirava 
uma pitada de juventude, fruto de 
uma alma aberta para novas des-
cobertas e de um jeito afetuoso 
para fazer amizades. Negro, nunca 
se deixou vencer por atitudes de 
intolerância e preconceito. 

Rachid é alguém em que posso 
confiar. Conheço a sua história. O 
que Eduardo não conhecia era a 
história que o amigo começara a 
contar.

- Imagino a sua tristeza por cau-
sa da demissão...  

- Acho que não, Rachid. É mais 
complicado do que você pensa; 
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fracasso, inutilidade, medo. Fui eli-
minado do jogo!

Rachid não se deixou dobrar. 
Sabia que o sofrimento do amigo 
clamava por ajuda.

- Conheço um pouco de tem-
pestade emocional...

- Como assim?

O marroquino assumiu um tom 
pesaroso.

- Bem, aqui está a história que 
eu prometi lhe contar. Por mais de 
cinco anos mamãe sofreu com cri-
ses depressivas após o nascimen-
to do meu irmão menor. Para pa-
pai, e para todos nós, o cenário se 
mostrava assustador. 

Eduardo assumiu uma postura 
de intensa curiosidade.

- O que ela sentia?

- No começo fadiga, alterações 
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do sono, falta de apetite, ausência 
de concentração, rebaixamento 
do humor, vontade incontrolável 
de chorar e um nível elevado de 
solidão.

- Você fala como um médico...

- Papai viajava semanalmente a 
negócios e coube a mim cuidar de 
mamãe. Li muito sobre depressão 
e seus sintomas; com o passar dos 
meses, percebi que mamãe ficava 
cada vez mais introvertida, com 
raciocínio lento e ideias fortemen-
te pessimistas. Ela se transformou 
numa mulher confusa, desnortea-
da e insegura. Mamãe sempre fora 
uma excelente mulher, mas coisas 
ruins acontecem também para 
pessoas boas.

- Ela chegou a pensar em suicí-
dio?

- Nunca falou, mas eu sabia. Eu 
pressentia. Até que um dia eu a vi 

Deserto Noturno.indd   37 6/13/19   8:34 AM



Ismael dos Santros

-  38  - 

manejando perigosamente uma 
faca de cozinha. 

- É... o mundo parece mesmo 
ser um lugar difícil de se viver. E, 
algumas vezes, ele nos deixa com 
vontade de partir. Pode ser vergo-
nhoso falar para você, mas nestes 
poucos dias já desejei que este 
teto caísse sobre mim. Não sei o 
que fazer, Rachid, tenho medo de 
desistir de tudo. A existência está 
ficando pesada demais para mim. 
Não sei se quero morrer; mas tam-
bém não sei se vale a pena conti-
nuar vivendo.

- Sugiro que você pegue uma 
carona com Deus...

- O quê? O que você está que-
rendo dizer?

- Mesmo no sofrimento Deus 
faz a história caminhar.

Eduardo tentou desviar o rumo 
da conversa.
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- Tudo estava indo tão bem... Eu 
e Elba havíamos planejado a com-
pra de um apartamento na praia, 
dois carros novos... e agora tudo 
desmoronou... eles não poderiam 
ter me mandado para rua daquele 
jeito. Eles foram cruéis comigo.

- Se você permitir que a amargu-
ra se instale em seu coração, você 
se tornará um escravo do passado; 
então, amigo, restará pouca coisa 
para o futuro. Você nunca conse-
guirá enxergar qualquer coisa que 
não tenha o carimbo de sua de-
missão.

- Onde foi que eu errei, Rachid?

- Ninguém consegue ser perfei-
to em coisa alguma. Uma vida sem 
erros, sem conflitos, sem quedas, 
não passa de uma existência rasa; 
sem qualquer profundidade.

O visitante se animou para reto-
mar o assunto sobre Deus.
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- Veja, Eduardo, eu e você pro-
fessamos a mesma fé, acredita-
mos nas mesmas promessas regis-
tradas na Bíblia, mas isto não nos 
isenta de problemas...

Eduardo interrompeu:

- Sei... sei... ainda não abando-
nei a fé e por enquanto não quero 
negar a minha experiência cristã; 
porém, não consigo aplicá-la a mi-
nha queda profissional. Onde está 
a razão de tudo isso?

- Você terá que parar de remoer 
o passado. Claro que isto apenas 
acontecerá quando você inter-
romper este fluxo de pensamen-
tos sobre o seu aparente fracasso 
profissional.

- Tenho tentado, mas acho que 
não vou conseguir.

- Sozinho você não vai mesmo. 
Nós dois sabemos que na vida 
com Deus tudo é pela graça, do 
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começo ao fim, da Salvação à li-
bertação dos nossos traumas. O 
Cristo que apareceu para o meu 
pai lá no Marrocos, dará a força e 
a capacidade para você virar esta 
página.

- Rachid, as suas palavras al-
cançaram alguma coisa dentro de 
mim que nada ainda havia conse-
guido alcançar. Sou muito grato 
por você continuar sendo meu 
amigo, quando as coisas parecem 
tão difíceis.

- É sempre bom estar ao seu 
lado, Eduardo; embora não acre-
dito que sou um bom conselheiro. 
Mas tem alguém que deseja muito 
bater um papo com você...

- De quem você está falando?

- Magnus.
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6
O garoto consultou o celular. 

Dezenove horas. Seus pais já deve-
riam estar em casa. Encontrou um 
bilhete no balcão do seu quarto: 
“Eu e seu pai fomos a uma pales-
tra na universidade. Chegaremos 
mais tarde. Têm pão fresquinho na 
cozinha. Até mais. Mamãe”.

Magnus completara doze anos, 
mas parecia ter dezoito. Inteli-
gência acima da média. Leitor vo-
raz. Dominava assuntos restritos 
a adultos. Anotava as principais 
ideias dos autores que apreciava. 
Passava de mil livros lidos. Ele trei-
nava a sua mente em exercícios de 
associação de imagens e ideias; 
sobretudo quando se tratava de 
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idiomas e literatura. Sua habilida-
de mental impressionava a todos. 
O raciocínio à frente de sua gera-
ção, deu-lhe a oportunidade de 
concluir o ensino básico com ape-
nas oito anos. Aprendeu árabe e 
francês com o próprio pai; afinal, 
Rachid dominava ambos os idio-
mas desde a sua infância no Mar-
rocos. A língua inglesa surgiu com 
naturalidade, em cursinhos que 
Magnus baixava na Internet. Sua 
habilidade mental era mesmo im-
pressionante. O seu conhecimen-
to sobre quase todos os assuntos 
se mostrava enciclopédico. 

As maçãs salientes do rosto, real-
çavam a pele negra do “superdo-
tado”, como alguns o chamavam. 
Nascido em um lar cristão, exibia 
um excepcional brilhantismo so-
bre temas bíblicos. O talento para 
memorizar textos das Escrituras se 
desenvolveu espontaneamente. 

- “Esse menino conhece a Bíblia 
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de cor” – comentavam os mem-
bros mais idosos da igreja que ele 
frequentava com os seus pais. 

- “Colocaram um chip na sua 
memória” – brincavam outros.

Embora a sua genialidade des-
pertasse a atenção, ele cultivava 
hábitos discretos e por repetidas 
vezes dispensou os aplausos da 
plateia.

Naquele início de noite, sozinho 
em casa, decidiu seguir o conse-
lho do pai e bater um papo com o 
vizinho. Cento e trinta e sete pas-
sos. Magnus sabia a exata distân-
cia entre a sua porta e a da casa de 
Eduardo e, enquanto caminhava, 
o seu cérebro buscava estratégias 
para ajudar o amigo adulto que 
perdera o emprego. 

Quando a figura familiar surgiu 
à sua porta, Eduardo a fitou, com 
curiosidade.
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- Magnus?!

- Boa noite, Eduardo. Como vão 
as coisas?

- Pelo menos é bom saber que 
você não pense que estou lepro-
so...

- Leproso?! Como assim?

- Quem está de fora pensa que 
alguém deprimido está assim por 
sua própria culpa. Já recebi men-
sagens no facebook insinuando 
que estou orando pouco ou que 
só irei melhorar quando confessar 
o meu pecado...

Eduardo falava sem parar. As 
olheiras denunciavam noites mal 
dormidas. As suas mãos tremiam 
teimosamente. Uma montanha-
-russa de emoções.

- Sabe, Magnus, tem gente que 
pensa que alguém adoece a alma 
porque quer mesmo ficar doen-
te. É o mesmo que afirmar que se 
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você estiver com câncer a culpa 
está na sua negligência espiritual.

O raciocínio de Eduardo come-
çava a ficar confuso. Magnus ten-
tou desenhar a alma do vizinho. A 
compaixão invadindo o seu rosto. 
Um homem aflito, atormentado 
por um fracasso profissional.

- É, as vezes a vida fica bagun-
çada, principalmente a vida de vo-
cês, adultos – o garoto não havia 
sorrido desde que chegara, mas 
não resistiu. – Acho que você tem 
toda razão; afinal, ninguém pode 
ser desqualificado por estar se 
sentindo deprimido por uma de-
cepção. 

Elba saiu do banho quando ou-
viu Eduardo conversando à porta. 

- Magnus! Que bom te ver por 
aqui... Dudu, porque você não o 
convidou para entrar?

- É verdade... – acho que estou 
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desaprendendo também os pro-
tocolos de boas-vindas... – descul-
pou-se Eduardo.

- Sente-se Magnus – Elba apon-
tou para o sofá bege. – Dudu preci-
sa mesmo conversar com pessoas 
inteligentes como você. Alguém 
me disse que a cada um milhão de 
crianças, nasce um gênio; eu res-
pondi que o gênio itajaiense mora 
ao lado da minha casa.

O garoto ficou ruborizado. 

- Só passei para dar um alô...

- Sem pressa, menino, ainda é 
cedo. Vou preparar um café para 
vocês.

Um impulso desenfreado desa-
tou-se dentro de Eduardo. Era bom 
ter alguém com quem conversar. 
Talvez Magnus não soubesse mui-
ta coisa sobre gente deprimida, 
mas a sua ligeireza de raciocínio e 
as suas atitudes de simpatia pode-
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riam fazer do seu mundo interior 
um lugar menos assustador.

Ele fez uma pausa, procurando 
as palavras certas:

- Esta tem sido uma das piores 
fases... minha vida se tornou uma 
bagunça.

Então, Magnus se ajeitou no 
sofá e fez a sua mente voltar no 
tempo. Uma imagem passou pela 
cabeça:

- Deserto noturno...

- Deserto o quê?

O olhar do garoto parecia dis-
tante. 

- Você teria tempo para ouvir 
uma história?

- Hei, rapaz, você fala igualzinho 
ao seu pai... E, como você sabe, es-
tou desempregado; então, tenho 
todo o tempo do mundo.
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- Ouviu falar do deserto marro-
quino?

- Não. Acho que nem seu pai me 
falou alguma coisa sobre isto.

- É uma extensão do Saara. Há 
três anos, quando fui conhecer o 
Marrocos, um tio meu, beduíno, 
levou-me em uma excursão de 
quatro dias de Marrakech até Mer-
zouga. E sabe o que mais me as-
sustou?

- Não faço ideia.

- O silêncio da noite. 

Agora Eduardo se limitava a 
olhar, enquanto Magnus descrevia 
a sua aventura no Saara.

- Tudo o que eu ouvia era o ven-
to. Nosso grupo estava cercado 
por altas dunas. Tio Houssein no-
tou o meu medo e tentava desviar 
a minha atenção, apontando  para 
cenários onde haviam sido realiza-
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das gravações dos filmes Indiana 
Jones e, mais tarde, do Gladiador.

- Por que está me contando isto?

- Talvez eu consiga construir 
uma ponte para alcançar o seu 
mundo.

Além de ser bom em matemática, 
este menino leva jeito para a psico-
logia. Pensou Eduardo.

- Magnus, você fala como um 
adulto.

- Nada disso. Sou um adoles-
cente normal. Apenas um pouco 
curioso sobre o que os adultos 
conversam.

- Hummm... você não iria gos-
tar de ver o meu mundo. Não este 
que eu estou vivendo.

- Eduardo, acho que a minha 
experiência no deserto possa lhe 
ajudar um pouco...
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- Claro, claro... você estava falan-
do sobre a noite no deserto...

- Bem, no final do dia seguin-
te, quando o sol afundou no ho-
rizonte, a noite se apresentou 
acompanhada da sua inseparável 
escuridão. A temperatura à graus 
negativos. Eu não sabia se tremia 
de frio ou de medo. As estrelas 
cintilavam com um brilho gelado. 
Mas o pior estava por vir: uma rá-
pida tempestade de areia. O vento 
uivava como lobo feroz. A tenda 
em que estávamos balançou por 
alguns segundos que pareceram 
uma eternidade. E eu, com os 
meus nove anos, raciocinei: “jo-
vem demais para morrer”. O meu 
pesadelo se agigantou quando 
um primo mais velho tentou me 
amedrontar: “Magnus, olhe para 
aquelas dunas. A areia ali pode es-
conder milhares de serpentes, ara-
nhas e escorpiões”. Meus olhos fi-
caram hipnotizados em uma duna 
com quase cem metros de altura e 
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por pouco não desabei em choro. 
De repente senti o braço de meu 
tio sobre os meus pequenos om-
bros. Meigamente se aproximou 
ainda mais e sussurrou-me:

- Acalme-se, garoto, nós vamos 
sobreviver.

Eduardo fechou os olhos por 
um instante. Magnus pensou que 
ele estivesse cochilando. Mas não. 
O vizinho olhava para as janelas 
sujas de areia da sua alma. Víbo-
ras carregadas de ódio rastejavam 
pela terra árida do seu coração. E, 
bruscamente ele falou:

- Deserto... estou mesmo enter-
rado com a cabeça na areia!

O garoto permaneceu calado.

- Magnus? Você está me ouvin-
do?

- Ouvindo, processando e arma-
zenando.

Deserto Noturno.indd   53 6/13/19   8:34 AM



Ismael dos Santros

-  54  - 

- E, então, você acha que a de-
pressão pode ser comparada a um 
deserto noturno...

- São as experiências perturba-
doras da existência humana. Acho 
que no Saara, como nas tribula-
ções da vida, não há atalhos. Lá e 
aqui estaremos sob a ameaça de 
chacais e, não raro, quando pen-
sarmos que encontramos um oá-
sis com água e alimento em abun-
dância, perceberemos que tudo 
não passou de uma miragem.

- Hei, Magnus, agora é você que 
está sendo pessimista...

- Um pouco de realismo não faz 
mal a ninguém. Andar no deserto 
noturno pode ser uma viagem do-
lorosa.

- Pois é... deixaram-me no de-
serto. Sem guia. Sem camelo. Sem 
barraca. Sinto-me profundamen-
te ressentido por perder o meu 
emprego. Dei o meu melhor pela 
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empresa, mas isto não foi bastan-
te para eles. Estou na rua ou, como 
você diz, no deserto, e isto pare-
ce assustador. Sinto-me absolu-
tamente insignificante. Nunca fui 
bom em lidar com contratempos.

Eduardo tornara a exibir traços 
de um homem abatido. Frustrado. 
Miserável. Alguém sob o peso de 
uma tristeza sem fim.

- Magnus, ingressei no deserto. 
Será que conseguirei sobreviver? 

- Depende...

- Depende do quê?

- Depende de como você vai li-
dar com o cachorro?

- Cachorro? É uma outra histó-
ria?

- Apenas uma metáfora cons-
truída por Winston Churchill...
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- Sei, o Primeiro Ministro inglês... 
o que ele sabia sobre depressão?

- Mesmo sendo uma das maio-
res personagens da Segunda 
Guerra Mundial, Churchill passou 
por inúmeras crises depressivas. 
Ele chamava estas situações con-
turbadas da alma de “cachorro sel-
vagem”.

- E você já leu sobre algum jeito 
de domar este cão?

- Preciso estudar um pouco 
mais sobre estas experiências da 
alma humana. Prometo que vol-
tarei para um outro bate-papo. 
Claro que sempre me dei muito 
bem com a matemática; porém, 
reconheço que esse negócio de 
depressão não se resolve como 
costumo fazer com uma equação 
lógica.

Magnus deu um passo retroce-
dendo à porta, mas Eduardo o de-
teve.
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- Elba nos aguarda na cozinha. 
O café está pronto.

Naquela mesma noite, Magnus 
visitou a Biblioteca Pública e mer-
gulhou na leitura de dois livros. O 
primeiro condensava o relatório 
anual da Organização Mundial de 
Saúde. Uma estatística o deixou 
chocado: a cada quarenta segun-
dos alguém decide encerrar a sua 
própria existência. Havia um capí-
tulo especial sobre o Brasil, e ele 
memorizou outro dado: doze mil 
suicídios por ano em nosso país. 
O outro livro trazia o título Amor e 
Vontade, de Rullo May. Gostou de 
uma frase e a digitou no celular: 
“A depressão é a incapacidade de 
construir um futuro”.
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7
A tempestade emocional se ar-

rastava. Duas semanas após a de-
missão do marido, Elba percebeu 
que ele estava perdendo o contato 
com a realidade. Notara, inclusive, 
comportamentos bizarros, como 
insistir em ficar o dia todo de pija-
ma e trancado dentro de casa.

- Por favor, Dudu, não faça isso 
parecer tão desagradável.

- Estou me esforçando para tor-
nar as coisas mais fáceis, mas é 
tudo muito assustador...

- Eu gostaria que você pudesse 
me dizer o que eu deveria fazer 
para voltarmos aos nossos bons 
tempos.
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Eduardo ficou calado. Não sa-
bia.

Elba suplicava por um pouco de 
luz, alegria, felicidade. Saudades 
de uma vida normal.

Bebericando uma segunda xí-
cara de café, Elba desabafou:

- Eu nunca fui treinada para as 
oscilações de humor pelas quais 
passa alguém deprimido, sobretu-
do quando este “alguém” é o meu 
marido...

- Há um espaço vazio e eu não 
sei como preencher. Não vejo uma 
saída à vista.

- Mas ainda há espaço para fi-
carmos juntos como marido e mu-
lher...

- Eu te amo – disse ele em meio 
às lagrimas.

- Também amo você, mas preci-
saremos de ajuda.
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Elba aconchegou o corpo dele 
contra o seu.

- Uma amiga me indicou um 
bom psiquiatra...

- Psiquiatra?! Não, por favor, eu 
vou ficar bem.

Com o rosto contraído e irrita-
ção aparente, Eduardo ampliou o 
protesto:

- Só preciso de mais tempo.

Elba falou com cuidado:

- Vamos colocar tudo a perder 
se não buscarmos acompanha-
mento profissional. Dudu, você 
precisa colaborar.

Um sentimento de pura angús-
tia o invadiu. Compartilhar o meu 
fracasso será vergonhoso. A sensa-
ção era de que o coração estava 
sendo rasgado. Ele soltou um sus-
piro longo e pareceu ficar menor. 
Desolado. Desviou os seus olhos 
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dela e fechou-os. Seu mundo es-
tava escurecendo de novo. Um 
psiquiatra. Será que estou ficando 
louco?

- Quer dizer que eu não tenho 
escolha?

Elba afagou a cabeça dele:

- Você pode recusar a minha su-
gestão, mas vai correr o risco de 
permanecer como um peregrino 
errante naquilo que Magnus cha-
mou de “deserto noturno”.

- É. Talvez eu esteja mesmo pre-
cisando eliminar algumas dúvidas.

Eduardo fez uma pausa. Pelo 
olhar da esposa sabia que ela já 
havia agendado a consulta.

- Quando?

- Hoje.

- Hoje?

- Às 16 horas. Saio mais cedo do 
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banco e passo aqui para buscar-lhe. 
Vista-se bem, querido.

Quando Elba retornou do tra-
balho, os sapatos de salto de sete 
centímetros e meio estavam insu-
portáveis.  Passou a idade de usar 
estas coisas. Encontrou Eduardo 
de pé na varanda. Soltou um pe-
queno grito e levou as mãos à 
boca:

- Puxa, fazia tempo que eu não 
via você tão bonito!

Eduardo forçou um sorriso:

- Você nunca deixa de conseguir 
o que quer.

Elba teve um lampejo de admi-
ração pelo marido, mergulhando 
numa lembrança distante. Tentou 
falar alguma coisa, mas as pala-
vras se engasgaram na garganta. 
Então, protegendo os olhos da luz 
do sol, soletrou:
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- V-a-i-f-i-c-a-r-t-u-d-o-b-e-m. 
Vamos!

A clínica do Dr. Dennis parecia 
uma casa de bonecas. Rosa, com 
janelas enormes. Quando chega-
ram, Elba vasculhou a sua bolsa. 
A demora em encontrar o cartão 
plástico da cooperativa médica 
fez a atendente do consultório 
balançar a cabeça discretamente. 
Eduardo parecia pouco à vontade; 
embora, por sorte, não havia ou-
tros pacientes naquele horário. A 
aparência cansada, aflita, inquieta, 
denunciava o por que de estar ali.

No consultório médico, o ho-
mem de jaleco branco e cabelos 
grisalhos lançou um olhar pene-
trante para o novo paciente:

- E, então, Senhor Eduardo, 
como está se sentindo?

Com um nó na garganta, o pa-
ciente balbuciou:
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- Não muito bem... Falta-me 
vontade para as tarefas mais sim-
ples.

- Algum motivo específico?

- Não sou bom em coisa algu-
ma. Sou um inútil...

- Por que diz isto?

- Meu sucesso profissional se 
tornou um pesadelo. Fui demi-
tido! E carrego esta humilhação 
como uma corrente pendurada ao 
pescoço.

Houve um curto silêncio. Elba 
não queria interferir. Dr. Dennis 
limpou a garganta:

- Nada há de errado numa de-
missão. Sempre surge no merca-
do alguém mais jovem e capaz. 
O mundo dos negócios se tornou 
muito competitivo. 

Elba não se conteve:
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- Doutor, não foi exatamente 
isto, mas de qualquer forma meu 
marido encarou a situação como 
um fracasso profissional e não 
consegue pensar em outra coisa. 
Para ele é o fim do mundo.

Eduardo se reclinou na cadeira 
e decidiu se abrir:

- É difícil esquecer pessoas, lu-
gares, sentimentos. Uma década 
vestindo a camisa da empresa, 
capitaneando projetos de marke-
ting e alavancando vendas. O que 
sobrou? Nada. Nada menos nada! 
E eu me sinto como um andarilho, 
açoitado por uma tempestade que 
o meu guarda-chuva emocional é 
impotente para conter.

O médico ficou impressionado 
com o vocabulário do paciente.

- E, então, doutor? O que se pas-
sa comigo?

Elba estava com receio da res-
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posta, mas não havia qualquer he-
sitação na voz do Dr. Dennis:

- Transtorno de estresse pós-
-demissão.

Elba fez um aceno aliviado com 
a cabeça.

Eduardo queria saber mais.

- Seria uma outra maneira de di-
zer depressão?

- Não costumo trabalhar com 
rótulos; porém, alguns estudiosos 
falam de esgotamento emocio-
nal, colapso nervoso, período de 
escuridão existencial, mergulho 
no desespero. Particularmente 
concordo com um amigo psiquia-
tra quando escreveu que existem 
três certezas na vida: a morte, os 
impostos e de que, cedo ou tarde, 
todos nós ficamos deprimidos. Iro-
nia à parte, o certo é que a Organi-
zação Mundial da Saúde garante 
que vinte por cento da popula-
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ção mundial apresenta estado de 
depressão em algum período da 
vida.

- Deserto noturno... um amigo 
sugeriu que eu estou passando 
por um deserto noturno.

O psiquiatra gostou da metáfo-
ra.

- É... “deserto noturno”, parece 
uma figura de linguagem interes-
sante; de qualquer maneira, o que 
importa é que você não fique caí-
do diante das dunas. Você terá que 
caminhar, mesmo que seja alguns 
poucos passos para fora deste ter-
ritório depressivo...

Elba interrompeu:

- Doutor, eu nunca entendi mui-
to bem esta tal de depressão...

- Existem fatores de risco; por 
exemplo, quando se registra um 
histórico familiar, a depressão 
passa a ser encarada como uma 
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vulnerabilidade genética. Algum 
caso na sua família?

Elba respondeu apressadamen-
te:

- Não... que eu me lembre não!

- Bem, trata-se de uma doença 
que pode ser classificada em leve, 
moderada ou grave. Faremos al-
guns exames para uma avaliação 
mais adequada; por enquanto, 
temos apenas que tomar certas 
precauções para não invadirmos 
os estágios avançados da doen-
ça. Vou receitar um antidepressivo 
que ajudará na melhora do humor 
e um medicamento para regular 
o sono. Mas, é claro, amigo, você 
precisará de um plano a longo 
prazo...

- Como assim?

Eduardo ainda parecia confuso 
e o médico esclareceu.

- Ninguém sai de um “deserto 
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noturno” em um único dia. Eu se-
ria um charlatão se dissesse que 
você ficaria livre dessa angústia ao 
dobrar a próxima esquina. As boas 
coisas da vida exigem tempo e pa-
ciência.

A primeira consulta com o psi-
quiatra estava concluída. Elba sa-
bia que o esposo não tinha segre-
dos. Lugares proibidos. E ouviu-se 
repetir para si mesmo o diagnós-
tico do Dr. Dennis. Transtorno de 
estresse pós-demissão.
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8
O restante da tarde demorou 

passar. Mas o pior prometia acon-
tecer. Uma noite de insônia, pe-
sadelos. Sonhos esquisitos e as-
sustadores. A consequência dos 
medicamentos prescritos pelo Dr. 
Dennis se mostrava sufocante. 
Eduardo não conseguia organi-
zar as ideias. Nem o sono. A boca 
secou; as pernas, travaram. Ouvia 
vozes raivosas martelando a sua 
mente. Você está acabado!  E ele 
concordou. Não passo de um estú-
pido inútil, tentando sobreviver sob 
o efeito de drogas.  Saiu da cama 
com cuidado para que Elba não 
despertasse. Cruzou a casa até à 
cozinha e pegou as cartelas dos 
medicamentos. Vou tomar logo 
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mais uns dois comprimidos para 
dormir. Mas pegou a cartela erra-
da e o resultado se materializou 
em sucessivos pesadelos.

Os poucos ruídos da noite tra-
ziam pânico. Levantou-se de novo 
e sorrateiramente tomou o rumo 
da sala. Espiou pela janela. Lá fora 
ainda estava escuro; assim como 
a sua mente. O pensamento de 
morte parecia ser um consolo. O 
funil para o abismo da alma estrei-
tava ainda mais.

Itajaí não tinha acordado total-
mente. E ele, ainda sonolento e 
desorientado, sentou-se no sofá 
bege, incapaz de olhar para o 
enorme espelho à sua frente. Te-
nho medo que meus olhos possam 
me dar uma ideia do por que estou 
me sentindo tão aflito. Magnus ha-
via lhe dito que a cada quarenta 
segundos alguém cometia suicí-
dio. Felizmente a ideia parecia ex-
tremamente amedrontadora. 
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Fora dos meus planos. Mas agora 
tremulava em sua mente outra es-
quisitice. Fuga.

Procurou pelo par de sapatos. 
Encontrou apenas um pé. Minha 
vida, tão bagunçada quanto os 
meus sapatos. Recolocou os chine-
los e, sem saber para onde queria 
ir, aproximou-se da porta da sala. 
A chave fez um clique, e lá estava 
ele, de pijama de flanela no jardim 
da sua casa. Sentou-se numa pe-
dra e se perguntou como fora pa-
rar ali, sozinho. O pequeno jardim 
parecia misterioso àquela hora. 
Uma buzina irrompeu do lado de 
fora da cerca de ferro. Algum mo-
torista apressadinho fizera uma ul-
trapassagem forçada.  

Ajeitou os cabelos com os de-
dos e arrastou os pés até o portão. 
Devagar, prendendo a respira-
ção, começou a andar pela calça-
da rumo à principal avenida do 
bairro São Vicente. Dez minutos 
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depois, um lampejo de sanidade 
o fez perceber que estava de pija-
ma. Piscou várias vezes e olhou à 
sua volta. Onde fui parar? O Pânico 
lhe roubara a noção do espaço e 
do tempo. 

Um trovão rugiu e reverberou 
por cima de casas e pequenos 
prédios como uma onda de som 
se quebrando. Gotas de chuva 
caíram. Eduardo tremia enquan-
to os pensamentos se contorciam 
em mil direções. Nervosamen-
te procurou abrigo no fundo de 
um beco. Com os olhos arregala-
dos avistou uma casa de madeira 
abandonada. Janelas quebradas. 
As paredes externas cobertas de 
estranhos desenhos à grafite. Co-
locou a mão numa antiga maça-
neta e a porta cedeu. Havia ape-
nas dois cômodos e em um deles 
um colchão desbotado repousava 
no chão. Em um piscar de olhos 
deitou-se. E dormiu.
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Elba acordou apavorada.

- Dudu?! – Gritou.

Silêncio.

Correu até a sala. Vazia. Então, 
olhou para o portão.  Não, meu 
Deus! Disparou até a calçada. 

- Dudu? Dudu?

Ninguém respondia.

Alarmada pensou em ligar para 
a polícia. Calma, Elba, é melhor não 
envolver gente estranha. Ligou para 
Rachid. Em menos de cinco minu-
tos Rachid e Magnus estavam per-
correndo os arredores, enquanto 
Mayara tentava consolar a amiga.

- Ele não deve estar longe. Ra-
chid vai encontrá-lo.

Elba chorava, lágrimas carrega-
das de preocupação.

- Como fui idiota. Pensei que 
ele se levantara apenas para ir ao 
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banheiro e, cansada, voltei a dor-
mir. Estou me sentindo culpada; 
embora não saiba se a fuga foi um 
colapso nervoso, um sinal de de-
mência ou apenas efeito dos me-
dicamentos.

Mayara afagava o braço de Elba, 
tentando elaborar uma oração:

- Deus, por favor, cuida de 
Eduardo!

A prece da amiga, quase imper-
ceptível, aliviou um pouco a ago-
nia de Elba.

No casebre do beco, Eduardo 
despertou ouvindo passos lentos 
e deliberados.

- Eeeeeepa! Quem está aí den-
tro?

A voz de Eduardo saiu baixa, 
como se ele estivesse guardando 
um segredo. Não era segredo. Era 
medo.
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- Eu... Eduardo...

A porta se abriu e um mora-
dor de rua, tão atordoado quanto 
Eduardo, perguntou:

- O que você está fazendo deita-
do no meu colchão? 

Com a respiração ainda presa 
na garganta, Eduardo tentou se 
desculpar:

- Bem... eu só estava tentando 
fugir da chuva.

O desconhecido olhou melhor 
para o invasor:

- Fugir da chuva de pijama?

- Perdi o emprego, amigo, e acho 
que perdi a memória também.

- Não sei o que isto significa. Eu 
nunca tive um emprego de ver-
dade. Então, parece que sou eu e 
você contra o mundo...
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Eduardo levantou-se com difi-
culdade.

- A vida está me puxando para 
baixo.

- Bem-vindo ao clube! Eu nunca 
soube o que é estar em cima. Quer 
um pedaço?

O morador de rua estendeu a 
mão, oferecendo a refeição que 
trazia às mãos.

- Não, obrigado.

O “X-salada” parecia repugnan-
te.

- Já nos conhecemos, Senhor? – 
Indagou o andarilho.

- Talvez não; mas moro aqui per-
to, preciso retornar para casa. Pa-
rece que a chuva diminuiu.

- Está bem, está bem... só não 
leve consigo o meu colchão. Você 
tem um nome, Eduardo, o que é 
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de grande ajuda. Eu nem nome te-
nho. 

Eduardo ensaiou um sorriso e 
pensou em dizer alguma coisa, 
mas o morador de rua já estava de 
olhos fechados, abraçado ao seu 
velho colchão.

Na avenida, a chuva deixava a 
calçada escorregadia, e, quando 
os chinelos tamanho 41 tocaram a 
parte mais lisa do passeio público, 
Eduardo deslizou bruscamente. A 
maior parte do corpo se encontra-
va no chão. Seus olhos saltaram 
para os primeiros comerciantes 
que abriam as suas lojas. O pânico 
tornou a assaltá-lo.

Molhado. Sujo com a queda. 
Cabelos desgrenhados. Camba-
leou até a lateral de um prédio. 
Sentou-se com as pernas cruzadas 
e a cabeça colada na parede lisa. 
Aqui estou. Um João-ninguém de 
pijama. Não sobrou nada. Apenas 
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chuva. Gostaria de ser novamente 
um cara normal. Só dessa vez. Parte 
de sua mente queria reagir. Retor-
ne à sua casa, Dudu. Você consegue 
fazer isso. A outra parte se mostra-
va demasiadamente transtorna-
da para ordenar qualquer ação às 
suas pernas. A chuva continuava 
açoitando o seu rosto e pingan-
do dos seus cabelos. Ele tateou a 
aliança de casado. A única joia que 
sobrou. Pensou na esposa. Elba 
ficaria horrorizada se me vise aqui, 
mas nem sei exatamente onde es-
tou. Eduardo se encolheu quando 
alguém passou por perto. Preciso 
sair daqui, mas para onde?

- Rápido, papai, aqui... aqui...

Magnus apontava para um vul-
to sentado junto à parede de um 
pequeno prédio.

Rachid correu na direção indica-
da e levou um susto ao ver Eduar-
do de pijama, sentado na calçada 
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sob uma fina chuva. Olhos confu-
sos como os de uma criança com 
sono.

Eduardo enxergou o amigo.

- Preciso sair desta lata-de-lixo, 
Rachid.

Enquanto Magnus acionava o 
celular para que a sua mãe e Elba 
viessem de carro até o local onde 
se encontravam, Rachid levantava 
o amigo e tentava tranquilizá-lo:

- Vamos, amigo, os seus dias es-
curos estão chegando ao fim.

A voz parecia seda aos ouvidos 
dele e, mesmo que isto não fosse 
verdade, a ideia de ir para casa es-
pantou o medo da sua face. 
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Elba chorava abraçada ao mari-

do, enquanto agradecia a simpatia 
de Mayara, Rachid e Magnus. De-
pois, ajudou Eduardo a tomar um 
banho e ligou para a secretária do 
Dr. Dennis. Precisava de uma con-
sulta emergencial.

Desta vez a clínica estava lota-
da. 

- Por que todo mundo está 
olhando para mim?

- Dudu, é apenas impressão sua. 
Tenha calma.

Ele suspirou e recostou a cabe-
ça na cadeira, continuando com o 
olhar fixo no chão.
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Quando chamado à sala do psi-
quiatra, detalhou com nervosismo 
a sua desastrosa aventura de pija-
ma:

- Olhei para a Avenida e uma 
voz dentro da minha cabeça avi-
sou: “você nunca mais retornará à 
sua casa”. Pensei, “estou louco”.

- É provável que você tenha so-
frido um ataque de pânico.

- O que é isso?

- Uma reação a um perigo ine-
xistente. O cérebro lê erradamen-
te o cenário, motivando você a fu-
gir de um perigo que não está ali.

Dudu e Elba se entreolharam, 
enquanto o Dr. Dennis analisava 
os exames que a sua secretária 
acabara de o entregar.

- A amostra de sangue aponta 
uma baixa concentração de lítios; 
teremos que aumentar a dose.
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Eduardo se mostrou interessa-
do.

- O que são lítios?

- Numa definição popular, são 
elementos químicos responsáveis 
pela oscilação do humor e ajudam 
a prevenir e a diminuir a intensida-
de de episódios depressivos. 

Dr. Dennis olhou firme para 
Elba.

- E você terá que ter um pou-
co mais de tempo para ficar com 
Eduardo. 

- Claro que sim. Já comuniquei 
o pessoal do banco de que estarei 
de licença nos próximos 15 dias.

O médico digitou outra pres-
crição no computador e tentou 
entabular novos diálogos com o 
paciente. Depois sorriu e esticou a 
mão sobre a mesa.

- É bom também uma cami-
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nhada diária. – E lembrando-se 
da história da fuga do paciente, 
acrescentou: - Mas sempre bem 
acompanhado, Eduardo.

Ele fez um sinal, concordando.

- Não sei o que dizer, Doutor, 
mas obrigado por estar tentando 
me ajudar.

Quando chegou em casa, 
Eduardo se jogou na cama e colo-
cou o travesseiro sobre a cabeça. 
Pensou na sua limitação, fraqueza, 
dúvida, solidão interior. Estou num 
beco sem saída. Depois, arrastou-
-se para fora da cama. Preciso so-
breviver. Acalme-se, Dudu. Você 
está se deixando levar pela loucura. 
Tudo parecia rígido: ossos, múscu-
los, articulações. E enquanto Elba 
preparava uma refeição, ele se re-
fugiou no banheiro. A imagem de 
seu rosto no espelho o assustou.  
Pálido como cera. Não era ele. Ele 
era um estranho para si mesmo. A 
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fisionomia doentia deixava o peito 
latejando. O coração rugia contra 
tudo e todos; inclusive Deus. Sim, 
isto parecia horrível, mas ele esta-
va com raiva de Deus. Sua frustra-
ção com Deus gerava novas dúvi-
das. Deus não está no controle de 
nada; ou se está, fracassou comigo. 
Lembrou-se do morador de rua. A 
vida parece uma corda bamba e a 
gente nunca sabe quando se vai 
cair.

Elba bateu à porta.

- Tudo bem, amor? O almoço 
está pronto.

Com movimentos robotizados, 
Eduardo sentou-se à mesa em ab-
soluto silêncio.

A esposa sofria também.  O ho-
mem com quem ela se casara não 
estava ali. Sua postura serena e 
seu sorriso discreto pareciam ter 
ficado a léguas de distância. 
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Eduardo permanecia calado.

- Parece que você trancou a 
boca e jogou a chave fora.

O esposo reagiu:

- Querida, as coisas mudaram 
um pouco, mas vou ficar bem.

- Promete?

- Prometo.

Elba estendeu as mãos por cima 
da pequena mesa e o acariciou.

- Dudu, fique firme. Estou ao seu 
lado para atravessar a fronteira sel-
vagem deste seu deserto noturno.

Eduardo afastou o seu compor-
tamento sisudo e, após muitos 
dias, sorriu.

A semana seguinte se mostrou 
longa e monótona. Elba redobrou 
a vigilância e se mostrava precisa 
nos horários da medicação do ma-
rido. Cumpria rigorosamente as 
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recomendações do terapeuta. Na 
consulta seguinte, Eduardo pare-
ceu mais descontraído. As conver-
sas com o Dr. Dennis começaram 
a ajudar um pouco a organizar o 
estado estranhamente confuso 
que se instalara na sua mente e o 
medicamento prescrito diminuía 
o açoite cruel da noite.

Rachid insistira com o casal vizi-
nho para que procurasse aconse-
lhamento pastoral. Eduardo e Elba 
frequentavam a mesma igreja 
evangélica do marroquino há me-
nos de meio ano. Ocorre que exa-
tamente na semana que Eduardo 
adoeceu, houve uma mudança da 
liderança eclesiástica e Elba não 
se sentia à vontade para conversar 
com o novo pastor. Não o conheço 
e Eduardo não quer saber de multi-
dão. Assim, ir aos cultos era uma 
decisão momentaneamente fora 
de cogitação.

Entretanto, o auxílio da farma-
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cologia e da psicoterapia tinha o 
seu limite e Eduardo sabia que os 
medicamentos logo se tornariam 
insuficientes na retomada do pra-
zer pela vida.  Preciso de alguma 
coisa a mais para subjugar os meus 
medos. Incapaz de controlar o que 
sentia ou o que tinha a dizer, Ele se 
acomodou no sofá bege da sala.

Minutos depois, Magnus apare-
ceu.

- Obrigado, garoto, por me aju-
dar naquele dia da minha fuga 
idiota.

- Ajudar um amigo é sempre re-
confortante.

- Esse deserto noturno... naque-
la fuga eu acabei caindo do came-
lo.

Magnus deu uma gargalhada.

Eduardo aumentou a voz:
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- Diga-me, garoto, o que é o pior 
de tudo?

- Pensar que Deus desistiu da 
gente!

- Hei, Magnus, além de inteli-
gente você é profeta?

- Profeta?! Eu não...

- Mas foi isto mesmo que eu 
pensei nesta manhã: Deus deve 
ter tirado umas férias; afinal, onde 
Deus se esconde quando a gente 
mais precisa dele?

Magnus abriu os braços.

- Senhor Eduardo, você apenas 
está repetindo uma pergunta que 
a maioria das pessoas já fizeram; 
inclusive personagens bíblicos 
que costumamos elogiar, como 
Moisés, Hagar, Jó, Ana, Davi, Sa-
lomão, Elias, Jeremias, Jonas e até 
Jesus Cristo...
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O rosto de Eduardo congelou 
por um segundo.

- Você acha que todo este pes-
soal já sentiu o que eu estou sen-
tindo?

- Certeza absoluta. E a boa no-
tícia é que podemos descobrir al-
guma coisa de nós mesmos obser-
vando o território por onde estas 
figuras bíblicas já pisaram. 

Magnus enfiou a mão no bolso 
da jaqueta e apanhou o seu celu-
lar.

- Eu não tenho vocação para pa-
dre, nem para pastor...

Isso fez Eduardo ensaiar um sor-
riso. Acho que não sei mais rir.

- Mas sou apaixonado por estas 
canções escritas há três milênios.

O olhar errante de Eduardo 
pouso na tela que Magnus exibia.

Deserto Noturno.indd   92 6/13/19   8:34 AM



Deserto Noturno

-  93  - 

- Let´me see...

- Hummm... minha memória 
inglesa não foi prejudicada, você 
quis dizer “Deixe-me ver”.

- Ah! Desculpe. Estava procu-
rando um texto e gosto de moti-
var a memória com este impulso, 
“Let´me see”. Bem, aqui está. Va-
mos começar com o provável mais 
antigo personagem da Bíblia...

- Jó...

- Ele mesmo, o homem da ter-
ra de Uz. Veja o que ele falou para 
Deus: “Detesto a vida; não quero 
mais viver, minha existência não 
vale nada” (Jó 7.16).

- Não sou plagiador, mas já falei 
exatamente isso. Sem corte e sem 
edição.

Magnus deslizou os dedos e 
surgiu outra tela:

- Vamos ao profeta Elias: “Já che-
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ga, ó Senhor Deus! Acaba agora 
com a minha vida! Eu sou um fra-
casso” (1 Reis 19.4). 

- Também se parece muito co-
migo! – Exclamou Eduardo.

Magnus arrastou outra tela. Sua 
memória excepcional, perfeita-
mente fotográfica, viajava em se-
gurança pelos textos bíblicos:

- Eduardo, até Jesus sentiu o 
que você diz sentir. Olha o que Ele 
declarou aos seus amigos no Mon-
te das Oliveiras: “Sinto no coração 
uma tristeza tão grande, que parece 
que vai me matar” (Mateus 26.38).

As lágrimas deslizaram lenta-
mente pelo rosto de Eduardo. 
Ainda não tinha pensado no sofri-
mento de Jesus neste ângulo.

- Jesus e o deserto noturno. – 
Disse Eduardo sem que a sua voz 
fosse ouvida.

Mas Magnus leu os seus lábios:
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- Dúvidas não são incompatí-
veis com a fé. Você pode ser assal-
tado por interrogações e, mesmo 
assim, continuar crendo. 

O garoto ajeitou o celular, posi-
cionando-o de maneira que o vi-
zinho pudesse enxergar melhor a 
tela:

- Observe o que registrou o sal-
mista:  “Estou completamente es-
magado, mas mesmo assim conti-
nuei crendo” (Salmo 116.10).

Eduardo foi rápido na observa-
ção:

- Isto descreve perfeitamente 
a minha experiência. Parece que 
estou carregando o mundo so-
bre os meus ombros. Minha jor-
nada emocional tem se tornado 
uma carga insuportável. Eu, assim 
como o salmista, também me sin-
to esmagado sob o peso de uma 
enfermidade que está muito longe 
da minha compreensão. E quanto 
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a Deus? – As perguntas estoura-
vam em sua mente; porém, a inda-
gação soou tão baixa que Magnus 
quase não pode ouvir. – Onde está 
Deus quando o deserto chega?

- Asafe.

- Quem?!

- O salmista Asafe fez uma per-
gunta semelhante. Vamos ver... va-
mos ver... aqui está: “Esqueceu-se 
Deus de ter misericórdia?” (Salmo 
77.7). 

- Mas se Deus não se esqueceu, 
por que o mundo me parece um 
fardo impossível de carregar?

O coração doía como se lhe ti-
vessem acertado o peito.

Magnus viu mais uma vez as lá-
grimas brotarem nos olhos do vizi-
nho. Parece que repousa sobre este 
homem uma nuvem de dor, angús-
tia e raiva.
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- Muita gente carrega sobre si 
uma tonelada de peso emocional 
e ninguém pode se sentir aliviado 
se não descansar nos braços de 
Jesus. Vamos retornar ao cântico 
anotado no Salmo 116:  “Os laços 
da morte estavam me apertando, 
os horrores da sepultura tomaram 
conta de mim e eu fiquei apavora-
do. Então clamei ao Deus eterno, 
pedindo: Por favor, salva-me, ó Deus 
eterno” (Salmo 116.3,4).

Eduardo suspirou novamente. 

- Bom, pelo menos sei que gen-
te da Bíblia pisou no deserto es-
curo que estou pisando e, talvez, 
choraram as lágrimas que estou 
chorando...

- As mesmas lágrimas, Eduardo.

Porém, Eduardo não tinha tan-
ta certeza disso. Estava tentando 
soar confiante, mas o seu sem-
blante o traía. E Magnus não per-
deu tempo:
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- Olhe esta canção escrita por 
Davi para ser entoada pelos filhos 
de Coré, sob a batuta do maestro 
Machil: “As minhas lágrimas têm 
sido o meu alimento dia e noite”, 
e, três versos depois: “Sinto abati-
da dentro de mim a minha alma” 
(Salmo 42.3,6). Sobre lágrimas há 
tanta coisa neste celular que facil-
mente nos depararíamos com um 
dilúvio. 

Eduardo continuava com uma 
expressão de curiosidade. O garo-
to abriu outra tela:

- Tem uma ode lamentosa escri-
ta por Davi, composta em uma oi-
tava musical, provavelmente para 
ser entoada por um tenor...

- Uma ode... não estou com ca-
beça para literatura clássica; mas, 
vamos lá. Este garoto é mesmo in-
teligente. Muito inteligente.

- Naturalmente se trata de uma 
hipérbole; porém, imagino que 
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você tenha experimentado algu-
ma coisa deste tipo. Olhe aqui! – 
Magnus apontou para um novo 
texto: “Estou cansado de chorar; 
todas as noites a minha cama se 
enche de lágrimas, e o meu choro 
molha o travesseiro” (Salmo 6.6).

- Sim, Magnus, concordo com 
você. Não dá para disfarçar, meus 
olhos vermelhos denunciam a mi-
nha enfermidade. E, é claro, o pro-
blema está aqui. – Eduardo fez um 
gesto brusco apontando para a 
sua própria cabeça.

O garoto aproveitou o gesto do 
vizinho:

- 60 mil pensamentos por dia...

- Você está falando sério, meni-
no?!

- É o que dizem os estudiosos 
da mente. Imagine uma caixa de 
e-mail com 60 mil mensagens to-
dos os dias.
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Eduardo processou a informa-
ção da pior maneira possível. A 
maioria das coisas que invadem mi-
nha mente estão sendo desastrosas.

- Você precisa interagir com a 
sua mente de uma maneira posi-
tiva. Quando se está andando so-
bre a areia do deserto e surge uma 
tempestade, a melhor alternativa 
é buscar proteção; no seu caso, 
Eduardo, construir uma fortaleza 
emocional. E o que estamos fazen-
do pode ser uma boa estratégia: 
conferir as declarações de gen-
te que vivenciou as suas mágoas 
sem desistir de Deus.

- Tem mais alguma coisa nesta 
sua maquininha?

Magnus sorriu. Deslizou nova-
mente os dedos pela tela do celu-
lar:

- Sim, claro... voltemos ao Salmo 
116, ele afirma que em tempo de 
aflição nós precisamos dar ordens 
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à nossa alma. Olhe aqui; “Volta, mi-
nha alma, ao teu sossego” (Salmo 
116.7).

Eduardo continuava com uma 
expressão curiosa. Estas canções 
parecem um punhado de estrelas 
em meio ao meu deserto noturno. 
Então, lançou um olhar longo e es-
peculativo para Magnus. Um pro-
blema o afligia:

- Nestes últimos dias não estou 
conseguindo orar. Quando me in-
clino para falar com Deus fico ima-
ginando por que Ele está organi-
zando a minha vida deste jeito ou, 
talvez, Deus esteja ocupado em 
outro lugar, com outras pessoas...

Magnus observou as sombras 
do final da tarde pintarem as pa-
redes da sala do vizinho. Chega de 
Bíblia por hoje. Contudo, subita-
mente um outro texto bíblico sur-
giu na tela. Magnus o estudou por 
um segundo e, quando pensou 
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em compartilhar o novo versículo 
com o amigo, Elba, que permane-
cera o tempo todo na cozinha, sur-
giu sorridente:

- Hei, meninos, a refeição está 
pronta! Duas travessas de carne 
assada e purê de batata nos aguar-
dam na mesa. 

O prato perfeito de Eduardo o 
fez esquecer o seu péssimo hu-
mor.

- Querida, fique aqui conosco só 
mais um minuto. Magnus tem um 
outro texto bíblico para comparti-
lhar.

E o garoto começou a ler:

- “Se o caminho em que andam 
é escuro, sem nenhum raio de luz, 
confiem no Deus eterno, ponham a 
sua esperança no seu Deus” (Isaías 
50.10). Não é uma promessa linda?

Elba e Eduardo trocaram olha-
res.

Deserto Noturno.indd   102 6/13/19   8:34 AM



Deserto Noturno

-  103  - 

- Há quanto tempo foi dito isto? 
– Indagou Elba.

- Há dois mil setecentos e qua-
renta e dois anos, três meses, 
nove dias e dez horas – descon-
traiu Magnus. Bem... esqueçam o 
meses, dias e horas; mas é isso aí: 
aproximadamente mais de dois 
mil e setecentos anos...

- Puxa, é um bocado de tempo. 
– Observou Elba. – E, no entanto, 
tão atual. Acho que o profeta pen-
sou em você, Eduardo. 

- É... se as promessas bíblicas fo-
rem um jeito de seguir em frente, 
estou pronto. – Afirmou Eduardo.

Elba comemorou.

Magnus juntou-se a ela nos 
aplausos e, como se lesse os pen-
samentos do casal, emendou:

- Só para finalizar, amigos, este 
mesmo profeta registrou: “Eu vos 
darei coroa em vez de cinza, per-
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fume de alegria em vez de pranto, 
roupa de festa em vez de espírito 
angustiado” (Isaías 61.3). 

A promessa exerceu um efeito 
imediato e profundo sobre Eduar-
do. Como cenas de um filme, con-
templou o seu medo, o seu pavor, 
o seu pânico, a sua tristeza pro-
funda, a amargura do seu fracasso 
profissional. Tudo o que apontava 
para o abismo da sua alma estava 
sendo sepultado. 

E ele se mostrou extasiado com 
aquela visão-relâmpago. Eu pre-
ciso deixar este deserto para trás. 
Então, pegou nas mãos de Elba, 
ajeitou-se numa posição mais 
confortável, e agradeceu ao vizi-
nho de inteligência incomum:

- Magnus, eu não teria conse-
guido começar a arrumar esta 
bagunça interior sem a sua ajuda. 
Muito obrigado, garoto.

- Ficarei muito feliz se você con-
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seguir resgatar as quatorze letras 
que a depressão roubou de você...

- Quatorze letras?!

- Sim, são as que julgo formarem 
uma das principais qualidades do 
ser humano.

- Quatorze letras... – Eduardo lu-
tava com sua memória para juntar 
letras em palavras – Não consigo 
fazer ideia...

Magnus soletrou com voz de lo-
cutor de FM:

- P-O-D-E-R-D-E-D-E-C-I-S-Ã-O.

- É, faz sentido! – exclamou 
Eduardo –  Tomar decisões tem 
sido uma tarefa esmagadora.
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Dois dias depois, quando Elba 

levou Eduardo para assistir a che-
gada de um transatlântico no por-
to de Itajaí, ele concordou que já 
era hora de se ver em meio à mul-
tidão. Caminharam até próximo 
ao quebra-mar. As ondas vinham 
do oceano e se misturavam com 
as águas do Itajaí-Açú.

Sob a luz radiante do sol de in-
verno, Eduardo respirou o ar re-
pleto dos grasnidos de centenas 
de gaivotas. A depressão havia 
amenizado, embora deixara a sua 
cicatriz. 

Mais tarde, ao se aproximarem 
do bairro São Vicente, ele fitou a 
esposa e anunciou:
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- Querida, pode deixar que vou 
recompensá-la por isto.

- Isto o quê?!

- Por estar por perto quando 
mais precisei.

Ela se emocionou e precisou re-
correr as últimas reservas de auto-
controle para não chorar.

- Eu nunca poderia deixar você.

- Obrigado... o terreno continua 
cheio de armadilhas, mas estou 
avançando, cuidadosamente.

Ao estacionarem na garagem 
da casa, Magnus já os aguardava à 
porta.

- Prometo que a minha visita 
será breve, Senhor Eduardo.

- Hei, garoto, ainda continuo 
tendo todo o tempo do mundo.

- É que estive pensando em um 
plano...
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- Um plano para quê?

- Para ajudá-lo a sair mais de-
pressa do deserto noturno.

Elba apreciou o que ouviu. 
Eduardo se limitou a apertar os 
lábios, porém, sentiu uma espécie 
de agitação interior. Uma centelha 
explodiu dentro do peito quando 
o garoto o desafiou.

- Não deixe que o seu medo de 
um fracasso lhe impeça de uma 
nova carreira profissional.

Eduardo sacudiu a cabeça.

- A pior coisa deste deserto no-
turno foi ter perdido a coragem de 
tomar decisões.

Magnus filosofou:

- Às vezes será necessário fazer 
o que nos assusta.

- Onde você quer chegar, Mag-
nus?
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- Sua demissão não traduz uma 
derrota, apenas um desafio.

- Um desafio?

- Um desafio para ser um profis-
sional melhor do que já foi.

Eduardo divagou:

- Nem sempre os nossos sonhos 
cabem nos nossos talentos.

- Você comandou o marketing 
de uma das maiores empresas da 
cidade por uma década...

Eduardo interrompeu.

- Isto é página virada. Não dá 
para ser excelente o tempo todo. 
Tenho os pés de barro; além do 
mais, depois desta tempestade 
emocional, as minhas opções fica-
ram ainda mais limitadas.

- Mas eu quero lhe apresentar 
um desafio para você ser um pro-
fissional melhor do que já foi.
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Eduardo escutava agora com 
expressão pensativa.

- Do que você está falando?

Magnus sorriu e contou o seu 
plano.

- Uma startup!

- Sei, sei. Uma empresa com cus-
tos de manutenção baixos, mas 
que consegue crescer rapidamen-
te e gerar bons lucros.

- Puxa, você continua bom de 
negócios.

O elogio pegou-o de surpresa e 
o garoto prosseguiu: 

- Papai, eu e você poderíamos 
empreender um negócio de sof-
tware na área que você conhece 
muito bem, logística. Estou certo 
de que a web expandirá o nosso 
negócio de forma rápida e barata.

-Então você acha que nós três 
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poderíamos tocar uma empresa 
de tecnologia no mercado de lo-
gística?

- Exato. Vamos fugir do comum 
e assegurar bons rendimentos.

Magnus parou de falar, temen-
do ter ido longe demais em sua 
empolgação. Eduardo retomou o 
diálogo:

- Neste caso precisaremos de 
um bom modelo de negócios para 
atrair investidores.

Magnus voltou a se empolgar:

- Já pensei até numa logomar-
ca...

- É mesmo? 

O garoto abriu a tela do celular 
e lá estava um belo desenho esti-
lizado; abaixo dele, em letras góti-
cas podia-se ler: Magnus, soluções 
em logística.
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Eduardo sentiu uma chama 
acender nos seus olhos:

- Magnus... um nome forte. É... 
podemos ter futuro...

Enquanto observava a sugestão 
se arquitetar na cabeça do vizinho, 
o garoto se enchia de entusiasmo:

- Uau, você está falando sério, 
Senhor Eduardo? Acha mesmo 
que podemos ter futuro? 

Eduardo chamou Elba e resu-
miu a ideia do garoto.

Magnus reforçou o plano.

- Pensemos da seguinte forma: 
Eduardo é bom no que faz e o 
meu pai entende de números; eu, 
de software. E, já fiz uma pesqui-
sa, poderemos contar com uma 
assessoria gratuita do SEBRAE na 
elaboração de um plano de negó-
cios.

Elba percebia que o sonho de 
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Magnus chacoalhava na cabeça 
do marido.

- Vamos, Dudu, vale a pena 
abraçar a ideia; afinal, você precisa 
avançar. Não importa a velocida-
de, apenas continue em frente!

- E como vamos saber se isto 
dará certo?

- Porque amanhã Deus nos dará 
uma nova chance!
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11
Naquela noite, Eduardo conse-

guiu orar com serenidade pela pri-
meira vez em muitas semanas:

“Deus, a tua Palavra diz que não 
devemos andar inquietos por coisa 
alguma, mas Tu sabes do abismo 
em que fui parar depois da minha 
demissão. Eu gostaria de provar 
que eles erraram; mas sei que isto 
não passa de um sentimento de 
vingança. O que está feito, está 
feito. Sei que o rancor não trará o 
meu emprego de volta e eu neces-
sito que cures esta minha mágoa. 
Ajuda-me a liberar o perdão para 
aqueles que me mandaram  injus-
tamente para rua. Talvez seja pedir 
muito, mas eu preciso ficar livre 
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deste olhar ressentido. Chegou a 
hora de eu respirar o ar pleno e 
revigorante da alegria. Não posso 
dar um passo a mais sob o domínio 
dessa ausência de expectativas. 
Isto me deixa atormentado; reclu-
so de uma caverna, assim como o 
Teu profeta Elias. Que o Teu bendi-
to Espírito Santo me ajude a firmar 
minha confiança em Ti e somente 
em Ti, por que por muitos anos mi-
nha felicidade esteve ancorada no 
meu sucesso profissional. Agora, 
tudo isto é cinzas. Quero caminhar 
as próximas milhas ao lado de Je-
sus, pois apenas Ele pode me con-
duzir ao oásis da liberdade, da le-
veza, da alegria. Sei que em Cristo 
chegarei ao término desta jornada 
assustadora do deserto noturno 
da minha alma. Que a luz da Tua 
palavra brilhe sobre o meu jardim 
interior e que seja luz suficiente 
para dissipar as trevas da tristeza. 
Pai celestial, que a minha existên-
cia possa receber novamente os 
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sinais da beleza e da segurança da 
Tua presença. No nome de Cristo 
Jesus, amém!”.

Na penumbra do quarto, Eduar-
do se levantou. Agora trazia no 
semblante lampejos de paz, se-
renidade, equilíbrio. A esposa o 
aguardava na cozinha, dando asas 
à imaginação sobre os contratem-
pos da vida.

- Você fez um bom trabalho cui-
dando de mim, Elba.

Ela deu alguns passos em sua 
direção e sem demora o abraçou.

- Amo você, Dudu!

Ele abriu um sorriso doce, largo 
e perfeito para alguém que estava 
deixando o deserto noturno para 
trás. 

Deserto Noturno.indd   117 6/13/19   8:34 AM


