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A funerária Repouso Eterno era, infelizmente, 
bem popular há cerca de vinte anos. As pessoas mor-
riam e eram muito bem tratadas, algumas pela primei-
ra vez, assim que chegavam à funerária. Tratamento 
VIP para todos os clientes, era o que viviam dizendo, 
sem trocadilho infeliz, os donos do estabelecimento, 
e sem cobrar um tostão a mais por isso, completava 
Machado, funcionário exemplar da empresa. Macha-
dão já tinha uma certa idade, mas era ágil e ativo no 
preparo e vestimenta dos corpos. Os parentes perce-
biam que, além dessas qualidades, o funcionário ama-
va o que fazia e cuidava com  sensibilidade e  ternura 
dos entes queridos que haviam partido.  Neste lado da 
vida já fiz minha parte, dizia ele, criei meus filhos com 

Prólogo
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boa educação e faço meu trabalho com dedicação, e, 
quando chegar do outro lado, quero ser bem trata-
do lá também. Com certeza era um jeito estranho de 
pensar, mas cada um sabe de si, e o Machado conti-
nuou cuidando dos corpos por longos anos.

Até que um dia chegou a vez do Machado. Mor-
reu dormindo, com um sorriso no rosto, e foi enterra-
do com honras tanto pelos outros funcionários e pela 
família quanto por alguns clientes antigos. Vários 
conseguiram estar presentes no velório e enterro do 
seu Machado deste e do outro lado do véu. Foi recebi-
do com alegria no além e seguiu seu caminho. A essa 
altura, a fama do seu Machado já era bem conhecida 
e a funerária era referência para os espíritos que ainda 
procuravam o caminho para a próxima etapa; o fluxo 
além-véu passava por ali como se fosse por um posto 
de informações.

Com a passagem do Machado, porém, os negó-
cios começaram a piorar e a funerária foi minguando 
até que faliu. Não que as pessoas estivessem  morrendo 
menos, na verdade, nunca se morreu tanto, e não só 
de doença, mas o Machadão era a estrela da firma, 
que, sem ele, passou a ser mais uma entre tantas. Al-
guns meses depois, estabeleceu-se no mesmo lugar 
uma estofaria. Apesar disso, muitos falecidos, antes 
de seguirem adiante, ainda eram atraídos para aque-
le prédio meio que por instinto ou porque tinham 
achado  algum panfleto antigo de autoajuda no além 
 indicando aquele lugar. Os donos da estofaria tinham 
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mil planos, mas pouco dinheiro, e tentaram reapro-
veitar ao máximo toda a estrutura da empresa que an-
tes ocupava o local. Talvez também por isso o prédio 
tenha conservado o charme e status especial do “ou-
tro lado”. Mantiveram a placa original da funerária e 
só pintaram a parte do letreiro que dizia “eterno” de-
senhando um sofá por cima. Ficou sendo, portanto, 
Estofaria Repouso, e a mal desenhada figura do sofá 
logo na fachada.

O bom disso tudo é que, no final do dia, quem 
ainda não tivesse seguido seu caminho no além tinha 
muitos lugares para sentar e conversar sobre a vida e a 
morte. Poltronas, sofás, cadeiras de todo o tipo e até 
um caixão abandonado tinham ficado por ali. Con-
forto para quem era – ou estava – leve de corpo, mas, 
provavelmente, pesado de espírito.

É nesse cenário que encontramos seis espíritos 
desconfiados (quem não ficaria?) e um pouco deso-
rientados. Dizem as além-línguas que conversar é 
sempre bom numa hora dessas, e era o que se ensaiava 
enquanto caía a noite e os recém-chegados encontra-
vam um sofá ou poltrona para se acomodar.

– Nós formamos um grupo muito estranho – 
disse o sujeito bem sentado na confortável poltrona 
de couro.

– Eu não conheço vocês e não formo grupo 
com ninguém, nem sei por que estou aqui. – Este se 
 afastava e retornava para um mesmo canto da sala.
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– Pois eu acho que nós podíamos aproveitar o 
tempo e o lugar agradável para nos conhecermos me-
lhor – disse a moça com rosto simpático que ocupava 
um lado do sofá azul de muito mau gosto.

– Concordo! – falou a jovem ao lado dela.
– E eu gostaria muito de ouvir as histórias de 

vocês, afinal, não é todo dia que se fala com pessoas 
recém-falecidas – disse um rapaz que estava em uma 
cadeira afastada no canto mais escuro.

– Eu nunca gostei muito de gente viva, não sei 
por que gostaria de gente morta. Minha única inten-
ção ao andar acompanhado era a de ser servido e elo-
giado, venerado até. Mas, se vocês quiserem, eu conto 
como cheguei aqui – falou o sujeito inquieto sentan-
do-se em uma poltrona perto dos outros.

Quatro deles se voltaram para o sujeito arrogan-
te. Apenas a senhora idosa que, imóvel em uma ca-
deira de balanço, parecia dormir, com o rosto sereno, 
permaneceu impassível, e o sujeito continuou:

– Meu nome é Bruno. Não sei quanto tempo ro-
dei antes de chegar neste lugar, o tempo parece passar 
diferente por aqui. Minha história não é para quem é 
fraco de coração ou muito impressionável, mas, visto 
que já andamos vendo coisas terríveis nesta vida de 
morto, vou contar para vocês o filme de terror que 
foram meus últimos momentos de vida...
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Foi um choque quando ele viu aquele lançamen-
to na Feira do Livro. Seu amigo, seu melhor amigo, ti-
nha tido o descaramento de roubar a sua ideia e ainda 
convidá-lo para a sessão de autógrafos. Mas, diga-se a 
verdade, foi muito mais do que uma simples sessão de 
autógrafos; era uma grande festa, bebida e comida à 
vontade, amigos de ocasião transbordando pelas saí-
das, fotógrafos, imprensa local e até nacional, compra-
da, obviamente, fazendo a cobertura e manchetando 
“o novo talento surgido em Porto Alegre”. O amigo, 
falso amigo, percebia ele agora, era  endinheirado, 
sempre quisera ser escritor, mas lhe  faltavam ideias 

Morte 1
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e persistência para traduzir a inspiração, que vinha 
sempre incompleta ou inócua, em palavras ordenadas 
coerentemente a ponto de formar um texto agradá-
vel. A persistência do amigo era novidade pra ele, mas 
a ideia ele sabia bem de onde vinha. Era sua, muito 
sua, totalmente sua, e ele havia segredado ao amigo, 
numa das muitas noites vagabundeando pela cidade e 
bebendo cerveja, a história toda, começo, meio e fim. 
Até mesmo como ele pretendia que fosse a narrati-
va, o desfecho final com um toque de surpresa, com 
aquele clímax inesperado que fechava o texto com 
um toque de genialidade. Não sabia ainda se seria 
um conto ou uma novela, talvez até um romance, se 
colocasse alguns relatos paralelos de acontecimentos 
importantes para contextualizar a história e fazê-la 
transcender a narrativa principal. Mas Bruno, seu 
pretenso amigo, havia decidido por ele; transformara 
a ideia em uma novela juvenil aparentemente muito 
bem escrita, pelo que ele havia percebido folheando 
as páginas do bonito exemplar que tivera de comprar. 
Isto mesmo, Bruno sequer havia lhe dado um exem-
plar de graça ou uma menção nos agradecimentos. 
Era um Zé Ninguém, mais um na festa que marcava 
o início da carreira de Bruno Belaqua, o novo talento 
literário do Sul. Agora, além de rico e bem-apessoado, 
Bruno tinha, segundo diziam, um futuro brilhante. 
E ele, pobre, com um nariz torto e muito acima do 
peso, era só mais um Zé sem futuro nenhum. Seu 
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nome lhe era bem apropriado mesmo, José Luís Silva, 
o Zé Ninguém da história.

Ficou um bom tempo afogando as mágoas na 
bebida, que corria livre, buscando uma cadeira con-
fortável para sumir e babar em paz, cultivar seu res-
sentimento e destilar seu veneno. Que viria. Sim, de-
cidiu, depois do terceiro whisky, que faria algo.

Encontrou, largado em um sofá, alguém que pa-
recia tão miserável quanto ele. Resolveu tentar uma 
conversa só para passar o tempo. O homem, assim 
como ele, fazia parte dos enganados e traídos por 
Bruno. Era também escritor. Havia começado o li-
vro em parceria com Bruno; entrara com o trabalho 
braçal da escrita e o outro, com a ideia, a linha narra-
tiva, a revisão e a grana para transformar o texto em 
objeto comercial. Em livro. No livro que colocaria os 
dois no mapa da literatura nacional. À medida que 
o texto ia se desenvolvendo, em vez de feliz, Bruno 
ia ficando mais irrequieto, desconfiado e reservado. 
Até o momento em que revelou o que pretendia. 
Não tinha intenção de colocá-lo como coautor; paga-
ria alguma boa soma para Valdemar pelo seu serviço 
de  ghostwriter, mas seu nome não apareceria nos cré-
ditos, o mérito seria só dele, só de Bruno. Valdemar 
nem era nome de escritor, dizia ele, e, além do mais, a 
ideia era dele mesmo. Valdemar só havia afixado sua 
genialidade no papel.
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À medida que José ia ouvindo a história do ho-
mem, em vez de furioso ou ainda mais indignado, 
acabou ficando aliviado. O “novo talento” era um 
canalha mesmo, não havia sido algo dirigido somen-
te contra ele. A canalhice era geral. Aquilo devia pa-
rar. Podia ser um Zé Ninguém, mas iria confrontar 
 Bruno.

Conforme a noite passava, o lugar ia se esvazian-
do, a noite ia se adensando, mas Bruno continuava 
com aquele sorriso debochado no rosto. Já meio alto 
e com a barriga cheia – a comida era realmente boa  –, 
conseguiu uma brecha por entre o séquito que cerca-
va o falso escritor e sentou-se ao seu lado, na mesa de 
autógrafos.

Bruno, inicialmente, não tomou conhecimento 
da presença do amigo, mas, diante da insistência de 
José em chamar sua atenção, precisou registrar sua 
presença.

– Gostando da festa? – perguntou Bruno.
– Podia ser melhor, se eu tivesse encontrado al-

gum amigo nela – respondeu José.
– Entendo. Mas pelo menos admita que a comi-

da e a bebida são de ótima qualidade. O melhor que o 
dinheiro pode comprar.

– Sim. O melhor que o dinheiro pode comprar. 
Mas dinheiro não compra talento.

– Às vezes compra. Compra e paga. É isto que 
você quer, dinheiro?
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– No momento, só queria reconhecimento, 
mas, depois de tudo que vi e soube, acho que isso não 
vai acontecer.

– Ok, quanto?
– Olha, você tá parecendo um vilão daqueles fil-

mes de espionagem falando desse jeito. Não é questão 
de dinheiro. Quero que você admita que a história é 
minha.

– Nós dois sabemos de quem é a história. Não é 
suficiente?

– Publicamente! – disse José em tom mais eleva-
do, o que fez com que as atenções se voltassem para a 
conversa dos dois.

– A inveja é um pecado grave, sabia? Conforme-
se que eu tenho talento para escrever e você não. 

Para todos os fiéis seguidores de Bruno, real-
mente pareceu que José fazia papel de parvo invejoso 
naquele momento, e risos debochados começaram a 
surgir por todo lado.

– Não é inveja, não distorça as coisas!
– Olha, José, não é que eu não goste de você, 

até já o considerei um amigo, tanto que você recebeu 
o convite para esta festa de lançamento, mas, con-
venhamos, talento não é o seu forte. Talvez talento 
para ser invejoso você tenha – disse, já entre risos. 
E, nesse momento, para completar o quadro de hu-
milhação que Bruno pintava, ouviu-se um ronco 
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 constrangedor vindo do estômago de José, coisa que 
Bruno não podia deixar passar. – E, já que estamos 
falando em pecados capitais, com esse seu barrigão, 
você também deve ter talento para a gula. Aliás, con-
tinue comendo da minha comida, pois isso você faz 
bem. Vamos fazer assim: eu continuo aqui, autogra-
fando meus livros, e você come o quanto conseguir, 
eu banco tudo que descer por essa sua bocarra inútil.

Só o que José ouviu foram os risos humilhan-
tes por todo lado. Achou que tinha capacidade para 
confrontar Bruno, mas o homem tinha experiência 
em mentir, enganar e humilhar as pessoas. Como ele 
nunca tinha percebido isso?

Enquanto saía do ambiente, ainda ouviu Bruno 
dizer: 

– Eu demorei sessenta dias para escrever esse 
livro, por isso, desafio você a comemorar esse meu 
feito comendo uma fatia de torta para cada dia em 
que trabalhei. Como sempre, enquanto você come, 
eu trabalho. 

Risos e mais risos acompanharam a retirada hu-
milhante de José, que sentiu-se arrasado. Se tivesse 
uma arma, a teria descarregado ali mesmo, no peito 
de Bruno, ou em sua própria cabeça, se isso fosse pos-
sível. 

Desceu um, dois, três lances de escada e se viu em 
um porão escuro. Naquele lugar abandonado, chorou 


