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Nilinho foi até a beira do precipício, deu uma 
espiada rápida para baixo e sentiu a cabeça girar. As 
pernas amoleceram e ele teve que se segurar para não 
despencar lá de cima. Sabia que lá embaixo, na escu-
ridão daquela garganta medonha, rastejavam criatu-
ras horrendas, cheias de pernas cabeludas, tentáculos 
gosmentos, dentes afiados, aranhas, escorpiões gigan-
tes, galinaceossaurosrex e crocodilos famintos que 
cuspiam fogo por qualquer coisinha.

Olhou desanimado para a outra margem.  Parecia 
impossível vencer aquela distância num pulo só, mas 
ele precisava chegar ao castelo da árvore o quanto an-
tes, e para isso teria que atravessar a temível garganta 
do esporão. Seu irmão Nando estava lá agora, lutan-
do sozinho com os cruéis e sanguinários sete lobos do 
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terrível Conde Leopoldo XXIII. Pensou em desistir, 
mas a imagem do irmão, cercado de lobos assassinos 
por todos os lados, fez com que reunisse toda a cora-
gem e as forças que tinha para pular o abismo. Deu 
uns passos para trás, respirou fundo e pimba!

O corpo magro e ágil desenhou um arco no ar, 
os dois pés bateram com força na beirinha da outra 
margem, balançou para trás desequilibrado e rapida-
mente agarrou-se nos galhos retorcidos de uma árvo-
re. Ficou ali, abraçado ao tronco da árvore, escutando 
a agitação das feras lá no fundo do abismo. Podia sen-
tir o hálito quente e mal cheiroso daquelas criaturas. 
Esperou o coração compassar e seguiu viagem. O pri-
meiro obstáculo estava vencido. 

Apressou o passo, ainda tinha que andar um bo-
cado pela estreita beirada do precipício para chegar 
até o castelo e ajudar o irmão. Um espesso nevoeiro 
agora cobria tudo e o cheiro repugnante que vinha 
lá de baixo entrava queimando por suas narinas e ele 
quase não conseguia respirar. De repente, um tentá-
culo pegajoso e enorme agarrou uma de suas pernas, 
ele foi alçado no ar e depois puxado para as profun-
dezas do abismo. Conseguiu agarrar-se nas raízes que 
brotavam das paredes úmidas da garganta e, com o pé 
que estava livre, chutou com toda a força o tentáculo 
pegajoso.

Livre, escalou a parede de volta e começou a 
correr, desviando das pontas afiadas das pedras, das 
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plantas carnívoras, dos poços de areia movediça, das 
setas envenenadas de terríveis pigmeus. Atravessou 
uma teia gigante de aranha gigante, escapou por pou-
co dos dentes afiados de um Esfomeadossauro-rex e 
das pinças enormes de uma coisa parecida com um 
caranguejo com cabeça de leão, e finalmente chegou 
ao pé da figueira onde ficava o castelo. Como um ti-
gre, escalou o tronco da árvore e chegou a tempo de 
tirar o irmão de dentro da boca de um dos lobos.

Na verdade, não era um castelo, eram só umas 
madeiras que o irmão havia pregado no tronco da fi-
gueira que ficava no pátio do vizinho, o seu Leopoldo, 
que morava na casa 23, ao lado da sua, e que tinha sete 
pequenos vira-latas. A garganta do esporão era um pe-
queno espaço onde seu pai criava um galo e duas gali-
nhas. Toda essa aventura se passava na cabeça de Ni-
linho quando ele pulava da janela do seu quarto, que 
era quase encostada ao muro do seu Leopoldo, andava 
dez passos sobre o muro e chegava até a figueira.

Gostava de ficar ali na figueira com o irmão 
Nando conversando e vendo a cidade lá embaixo. 
Aventura mesmo era estar ali, com o irmão mais ve-
lho, escutando ele falar sobre as namoradas, a turma 
da escola. Legal mesmo era ser o Fiel Escudeiro do 
irmão. Um dia, Nando o levou para conhecer uma 
garota e o apresentou assim: "Esse é meu irmão, Nili-
nho, meu Fiel Escudeiro". Achou aquilo muito legal, 
não sabia o que era escudeiro, mas sentiu que era uma 
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coisa importante e boa, algo assim como "o melhor 
amigo do mundo". Às vezes ficavam horas sem di-
zer uma palavra, só olhando as luzes da cidade. Ni-
linho tinha orgulho de ser irmão do Nando. Nando 
era forte, bem-humorado e não era feio. Para falar a 
verdade, Nilinho até que achava o irmão bem boni-
to. Com ele, sentia-se protegido, não tinha medo de 
nada, nem de perguntar nada, qualquer bobagem que 
lhe viesse à cabeça, como naquela vez em que pergun-
tou para o irmão se havia grama na lua para o cavalo 
do São  Jorge comer.

Agora lá estava ele, sozinho. Anoitecia, e as luzes 
da cidade começavam a acender. Por onde andaria o 
irmão?

Nando tinha mudado, andava muito estranho. 
Mal parava em casa, e na figueira nunca mais tinha 
posto os pés. Nilinho chegou a se queixar para a mãe. 
"Seu irmão está crescendo", respondera ela, "deve es-
tar com alguma namorada." A resposta da mãe não 
convenceu Nilinho. Para ele era o contrário, o irmão 
tinha era encolhido, estava mais magro e, se fosse na-
morada nova, mais uma razão para os dois conversa-
rem. Nando gostava de falar para ele sobre as garotas 
com quem estava saindo.

O irmão agora ganhara um apelido do pai: "liga-
ção a cobrar", porque, quando lhe perguntavam algu-
ma coisa, demorava para responder. Ao contrário da-
quele cara agitado de antes, agora parecia uma lesma 
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se arrastando pela casa. A mãe passou a chamá-lo de 
"lesma tonta", tudo na brincadeira, é claro, e Nando 
parecia não se importar. Na verdade, o irmão parecia 
não se importar com mais nada. No último Dia das 
Mães, não fosse Nilinho falar, ele tinha esquecido. 
Muito diferente daquele cara que no ano anterior 
havia desenhado com flores no jardim o nome dela. 
O pai às vezes comentava alguma coisa sobre futebol, 
mas ficava quase sempre falando sozinho. Nando já 
não se interessava pelo time, estava sempre na rua, até 
mesmo quando tinha futebol na tevê, que era quan-
do os dois sentavam para torcer, xingar o juiz, gritar e 
se abraçar quando saía um gol.

Se Nando parecia não se preocupar com mais 
nada, Nilinho, por sua vez, nunca esteve tão preocu-
pado com o irmão, tentava puxar assunto, brincar, 
mas não era correspondido. Um dia, numa dessas 
tentativas de chamar a atenção do irmão, chamou-o 
de "sorriso de banana", porque seus dentes, que antes 
eram muito brancos, estavam ficando amarelados. 
Nando lhe devolveu um olhar furioso, e, pela primei-
ra vez, Nilinho sentiu medo dele. Nunca tinha visto 
aqueles olhos no rosto do irmão, olhos sem brilho, 
fundos... de raiva.

Outro dia, Nando entrou correndo e se trancou 
no quarto dizendo que precisava se esconder. Todos 
ficaram muito assustados. O pai queria saber o que 
tinha acontecido de tão grave, perguntava do lado de 
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fora da porta, mas Nando só dizia que precisava se 
esconder. A mãe, chorando, pedia para ele abrir para 
conversarem, Nando gritou para ela parar de bater, 
que calasse a boca e deixasse ele em paz. Nilinho nun-
ca tinha visto o irmão falar assim com a mãe.

Uma noite, o pai tentou impedir que Nando 
saísse, estava começando a se aborrecer com a roti-
na do filho, que mal anoitecia e ganhava a rua. "Você 
parece um zumbi", gritou o pai. Os dois discutiram 
como nunca haviam discutido antes. A mãe pegou o 
Nilinho e levou para o quarto. A conversa exaltada 
dos dois só terminou quando Nando bateu a porta 
e saiu para a rua esbravejando. Nilinho perguntou 
para a mãe se ela também achava que o mano estava 
virando zumbi. "Deixa de bobagens, Nilinho", disse 
ela apertando ele contra o peito.

Naquela noite, Nilinho não conseguiu dormir, 
ficou deitado, olhando a cama do irmão ao lado, va-
zia. O pai tinha razão, Nando parecia mesmo um 
zumbi. Lembrou que o irmão gostava muito de livros 
e revistas de terror, tinha uma coleção que não dei-
xava ninguém mexer. Será que leu tanto essas coisas 
que acabou com alguma maldição? Nilinho foi até 
o armário onde o irmão guardava a coleção, pegou 
algumas revistas e começou a folhear. Vampiros, es-
pectros, bruxas, demônios... Nilinho começava a se 
arrepender de ter mexido naquilo, era um susto a 
cada página. Enfim, encontrou uma que se chamava 
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"Ninguém sabe o que os zumbis fizeram na noite pas-
sada". As figuras eram mesmo assustadoras. Será que 
o irmão ia acabar assim? Precisava fazer alguma coisa, 
e depressa. Começou a ler a história, era como qual-
quer outra do gênero: um acidente radioativo causou 
uma epidemia na cidade que rapidamente se espa-
lhou para o mundo todo. Os sobreviventes se junta-
ram para combater a horda de zumbis famintos, cui-
dando para não serem mordidos por eles e também 
virarem zumbis, até que todo mundo morre, menos 
os zumbis, que já estão mortos, mas não sabem.

Já era tarde da noite quando Nilinho fechou a 
revista, assustado, mas sabendo que zumbis vivem em 
grupos, não gostam de luz, estão sempre querendo 
morder alguém e sempre escabelados, pois não con-
seguem ver no espelho sua imagem, que não reflete 
em espelho nenhum. Quando Nando chegou da rua, 
Nilinho já tinha guardado a revista e se enfiado todo 
debaixo das cobertas, com medo do irmão. Escutou a 
porta da geladeira abrindo e fechando na cozinha, o 
barulho da descarga no banheiro, os passos no corre-
dor e o leve ranger da porta do quarto se abrindo. O 
irmão nem acendeu a luz, atirou-se na cama sem tirar 
a roupa, sem banho, sem escovar os dentes... "Bem 
coisa de zumbi", pensou Nilinho, tremendo embaixo 
das cobertas.

No outro dia, decidido a tirar a limpo  aquela his-
tória, Nilinho esperou o irmão chegar da rua,  armado 
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com um espelhinho que ele pegara emprestado da 
mãe. Se o irmão não refletisse no espelho, era porque 
já tinha virado zumbi e aí era tarde demais. Já estava 
quase dormindo escorado na mesa da cozinha quando 
escutou o portão bater. Tirou do bolso o espelho e fin-
giu que brincava. Nando entrou e perguntou o que ele 
estava fazendo acordado numa hora daquelas e ele dis-
se que estava sem sono. Enquanto Nando procurava 
algo para comer na geladeira, Nilinho, com o espelho, 
procurava um ângulo para mirar o irmão. Quando fi-
nalmente conseguiu ver a imagem do irmão refletida, 
deu um grito de alegria:

– Legal!
Nando virou-se rapidamente, levantou a mão em 

direção ao rosto do Nilinho, como se fosse bater nele:
– Cala a boca, pirralho! – a mão ficou no ar e o 

olhar irado do irmão paralisou Nilinho. – Deixa de 
grito! Quer que os coroas acordem e venham me en-
cher o saco?

Nilinho, apavorado, segurou o choro, baixou a 
cabeça e ficou olhando fixo para a mesa. Depois de um 
tempo, que lhe pareceu uma eternidade, levantou os 
olhos e ficou observando o irmão sentado à sua fren-
te comendo um sanduíche. Os braços dele, que antes 
eram fortes, de causar inveja nos amigos e provocar 
olhares maliciosos nas meninas, agora pareciam dois 
gravetos cheios de feridas e marcas, como se há pouco 
tivesse levado uma surra. Os cabelos, desgrenhados e 
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sujos, assim como as mãos e as unhas. Tava na cara 
que há muito tempo ele não tomava um banho.

Nando comeu em silêncio, levantou da mesa, 
olhou em volta, como se procurasse alguma coisa, pe-
gou o liquidificador, enrolou no casaco e disse para o 
Nilinho:

– Estou levando isso aqui, cara. Se contar para os 
coroas, vai se arrepender.

 Antes de bater a porta, virou-se e, mais uma 
vez, ameaçou Nilinho, desta vez sem palavras, apenas 
com os olhos.

Depois disso, Nilinho não falou mais com o ir-
mão. Às vezes acordava à noite com o barulho dele 
deitando na cama ao lado, mas logo dormia, já não 
sentia medo, não sentia mágoa, nem nada. Era estra-
nho não sentir nada pelo irmão, estranho e triste, e 
essa tristeza agora era a sua companheira, a sua "fiel 
escudeira". Passava a maior parte do tempo trancado 
no quarto desenhando. Desenhava a mãe chorando, 
o pai gritando. Desenhava-se sem as orelhas para 
não escutar as brigas que diariamente aconteciam do 
lado de fora da porta. Desenhava o quarto sem por-
tas e sem janelas para os zumbis não entrarem e para 
ele não precisar sair. Um dia, o pai e o irmão esta-
vam brigando por causa de um anel da mãe que ha-
via desaparecido e, quando começaram a gritar um 
com o outro, Nilinho começou a se desenhar sem as 
 orelhas. Estranhamente os gritos pararam, então ele 
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 desenhou um cara tocando violino e dormiu ao som 
de uma linda música.

Uma noite, um forte temporal desabou sobre a 
cidade. Nilinho acordou assustado com o barulho do 
vento e dos trovões, abriu os olhos e viu a sombra de 
alguém dentro do quarto, parado em frente à janela. 
Teve vontade de gritar, mas o medo lhe tirou a voz. 
Um relâmpago cortou o céu, clareando tudo em vol-
ta, e Nilinho pôde ver que era o Nando, que parecia 
hipnotizado pelo turbilhão da tempestade lá fora. 
Nilinho desceu da cama, foi até a janela e parou ao 
lado dele. Não teve coragem de fitá-lo, ficou olhando 
as nuvens que pareciam enormes serpentes contor-
cendo-se no céu. Pensou: "O inferno deve ser assim".

Neste momento, o irmão falou:
– Parece o inferno, mas não é. Eu sei onde fica o 

inferno.
Nilinho ficou surpreso. O tom de voz do irmão 

parecia o mesmo de antes, de quando eles conversa-
vam coisas sérias lá no castelo da figueira.

– E onde é o inferno? – perguntou gaguejando.
– É aqui dentro – disse o irmão, apontando para 

o próprio peito.
Nilinho sentiu pena do irmão e um carinho 

que há tempos não sentia. Olhou o seu rosto magro, 
cheio de manchas, o olhar perdido na escuridão lá 
fora, e teve vontade de chorar. Disse com lágrimas 
nos olhos:
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 – Se zumbi puder ter um escudeiro, pode contar 
comigo, mano.

Nando olhou para ele e tentou esboçar um sor-
riso, passou a mão nos seus cabelos num gesto que 
lhe pareceu cheio de carinho e dor, depois foi até o 
armário, pegou as poucas roupas que ainda tinha, co-
locou numa sacola e saiu. Quando Nilinho escutou a 
porta da rua bater, abriu a janela, e a chuva e o vento 
quase o jogaram no chão. Subiu o muro e correu até 
a figueira. Lá de cima pôde ver a figura curvada do 
Nando sendo engolida pelo temporal e desaparecer 
na esquina. Sentiu que nunca mais veria o irmão.

Quando Nilinho voltou para o quarto, viu que o 
estojo que guardava sua maior relíquia estava aberto. 
Nando tinha levado, entre outras coisas, o relógio de 
bolso que ele tinha ganhado do vô Rodholfo. Nili-
nho adorava o avô e este havia lhe dado de presente o 
relógio antes de morrer.

Que tamanho mal tinha se apoderado do irmão 
que fazia com que ele não respeitasse nem isso?


