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Apresentação 

 

Esses contos foram escritos durante um 

desafio em um grupo de escrita, ao qual fui 

convidada a participar, e no qual tínhamos que 

escrever 500 palavras por dia durante todo o mês de 

fevereiro de 2015. Não é à toa que os contos aqui 

tenham aproximadamente esse número de palavras. 

Ao iniciar o desafio, pensei no que poderia 

estabelecer como meta, inspirada por meu marido, 

Marcio Coelho (que juntamente com o criador, 

Matheus Anier, administra o grupo) e resolvi que 

colocaria em prática uma ideia que estava sendo 

adiada há alguns meses: escrever contos a partir da 

temática Interferência dos sonhos, uma ideia que me 

surgiu de uma conversa com minha filha. 

Sou fascinada pelo mundo onírico, fã de Neil 

Gaiman e sua obra mais conhecida: os quadrinhos 

Sandman, em quem me inspirei para escrever minha 

primeira peça de teatro, no ano 2000: Uma Questão 
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de Destino, portanto, deslizar para esse terreno era 

algo imensamente prazeroso. 

Nos primeiros dias as ideias brotavam, como 

gotas de suor em dias muito quentes, mas com o 

passar do tempo sentava na frente do computador, 

olhava para a tela em branco e pensava: “Socorro! 

Já não tenho mais sobre o que escrever com esse 

tema!!!” E então, como num passe de mágica, 

listando mentalmente as abordagens 

anteriores...puf... vinha uma ideia lá de longe, bem 

simples. Então olhava para o cursor e começava a 

pensar em qual diferencial (cenário, circunstância, 

característica de personagem menos convencional 

etc) poderia se encaixar aquela ideia. E era a última 

coisa em que pensava. Quando via lá estavam as 

500 palavras, ou mais... 

Teve um dia em que não me vinha 

absolutamente nada, nem uma ideia simples, então 

o gatinho que estava aqui em casa na época (e que 

me acompanhava, ou a qualquer um que estivesse 

acordado, pois não gostava de ficar sozinho) me 
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inspirou. Gratidão ao Alpha, ou seja lá qual nome 

tenham lhe dado agora. 

Se o leitor tiver o mínimo de aptidão em 

cálculos, perceberá que este e-book não tem os 28 

contos que deveria, caso tivesse eu cumprido o 

desafio, mas vou explicar: Haviam desafios diários 

no grupo, além da minha meta pré-estabelecida, 

então em alguns dias não consegui escrever os dois 

(conto e desafio do dia) e priorizei o desafio do dia, 

para participar mais ativamente do grupo, já que os 

contos eu não estava postando. De qualquer forma, 

não deixei de cumprir minhas 500 palavras diárias. 

Um breve esclarecimento: Os contos não 

tinham título enquanto eram escritos, usava 

simplesmente Interferências do Sonar X (o X era o 

número do conto que estava sendo escrito e Sonar 

foi o nome que dei ao universo onírico, numa 

brincadeira também com as freqüências emitidas 

pelo aparelho com esse nome). No final acabei 

acrescentando um subtítulo a cada um, mas não 

consegui desapegar daquele padrão antes 
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estabelecido, então o mantive. A ordem em que 

estão sendo apresentados nesse e-book não é 

exatamente a ordem em que foram escritos.  

 

Então é isso. Espero que se aventurem nesse 

Sonar e que tenham bons momentos entre os 

sonhos e a realidade, ou nos dois ;-) 

Se você gostar do que ler por aqui, talvez 

queira acompanhar minhas outras investidas no 

mundo das palavras e pode fazer isso lá:  

http://mtondello.wordpress.com. 

E se achar que valho uma indicação, pode 

divulgar para os amigos que também poderiam 

gostar de ler esse e-book, ou minhas crônicas e 

minicontos lá no meu site/blog, eu ficarei muito 

agradecida. 

 

Até!  
 

***Crédito das imagens de capa: http://sxc.hu - Todas com Standard restrictions apply*** 
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Interferências do Sonar 1 

Princípio 

 

É preciso entender que eles viviam em uma 

época em que não havia nenhum estudo, nem 

linguístico, nem científico, nem de nenhum tipo. 

Tudo o que sabiam era por tentativa e erro, e claro, 

suas experiências anteriores.  

Então, lá no princípio, quando suas mentes 

desenvolveram essa “nova aptidão”, quando aquilo 

começou a interferir em suas vidas, foi bastante 

confuso. Não sabiam do que se tratava e logo 

pensaram em coisas assombrosas. Criativos eles 

sempre foram. Uns grunhiam apontando para o céu, 

julgando ser algo espiritual (ou equivalente, já que 

também não tinham religião estabelecida), afinal, 

como não sabiam de que forma tinham surgido, 

trataram de imaginar um ser superior que os tivesse 

“feito”; outros balançavam a cabeça e grunhiam alto 

para os demais, mostrando os dentes, andando em 

círculos, tentando mostrar que acreditavam estar 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

9

sofrendo de algum tipo de doença dos animais (o 

nosso equivalente seria a loucura); e havia os que 

confundiam tempo e espaço, achando mesmo que 

aquelas coisas aconteciam de verdade. Isso foi bem 

complicado no início. Tiveram alguns episódios 

bastante violentos quando os “chefes”, através das 

interferências, viram, ou acharam ter visto, outros 

membros usando suas mulheres, ou pegando sua 

carne, ou invadindo suas cavernas. 

Mãos e grunhidos iam comunicando que todos 

estavam tendo aquilo. E, através daquela “nova 

aptidão”, estabeleceram-se as interferências, pois 

foram surgindo muitas ideias para melhorar a caça, 

a pesca, a moradia e tudo o mais. Até o sexo. E, 

como ninguém morreu por ter aquilo, nem passou 

mal, nem nada disso, eles foram se tranquilizando e 

aceitando as tais interferências como sendo mesmo 

uma “nova aptidão” desenvolvida. Deram para o 

estranho evento, que acometia a todos, o nome de 

sonho. Na primeira vez saiu meio assim: sôô-niô! E 

pegou. Só ficavam mesmo inquietos quando aquelas 
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interferências traziam experiências ruins. E a essas 

deram o nome de sôô-niô pesá. Hoje chamamos 

pesadelo. 

Foi também através dos sonhos e pesadelos 

que começaram a questionar coisas para as quais 

nunca deram muita atenção, como o mar, as 

estrelas, a distribuição de afazeres, os animais que 

conviviam bem entre eles e os que não, as luzes 

estranhas que riscavam o céu quando chovia e, 

principalmente, a diversão. Criaram um ritual, no 

qual se reuniam em volta de uma fogueira 

periodicamente para representar seus sôô-niôs. 

Pintavam o rosto, faziam roupas especiais e até 

acessórios, que, diga-se de passagem, acabavam 

depois adquirindo utilidade, como uma vasilha de 

barro que depois usavam para esquentar a comida 

na fogueira. 

O tempo foi passando e alguns foram ficando 

especialistas em “entender” os sôô-niôs; ajudando, 

também, a descobrir a utilidade para algumas coisas 

estranhas que apareciam neles. Criaram códigos, 
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desenhados nas paredes das cavernas, para 

consultas rápidas, daqueles mais recorrentes. 

Um deles era de uma espécie de disco, que 

lançava uma luz do céu, levantando até animais 

grandes e pesados, como búfalos e tigres.  

Anos depois alguns historiadores, que 

estudavam aquela época, ficaram muito 

impressionados com os desenhos, e presumiram 

que, já naqueles tempos, haviam relatos de contatos 

com seres de outros planetas. Eram os sonhos do 

passado interferindo, ainda, nos nossos dias. 
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Interferências do sonar 2 

Teletransportado 

 
Já estava atrasada, tinha voltado a dormir 

depois de colocar o despertador em soneca duas 

vezes e os vinte minutos estavam fazendo falta. E 

agora mais essa? 

- Aonde foi parar o rádio do carro? Encarar 

duas horas de trânsito em silêncio vai me 

enlouquecer!!! 

Olhou em volta, os olhos procurando, mas a 

mente distraída nas preocupações. Estante da sala, 

nada, no sofá, nada. Não custa olhar. Levantou as 

almofadas. Nada. Na bolsa. Esvaziou-a em cima da 

mesa... e recolocou tudo de volta, enquanto corria 

os olhos pelo ambiente. Viu o quadro com uma 

vitrola antiga que mantinha na parede ao lado da 

mesa e lembrou que tinha sonhado com uma 

daquelas. Afastou os pensamentos, pois precisava 

encontrar seu rádio.  

- Só pode ser brincadeira!!! Não dá mais 

tempo, hoje vai ser dureza. 
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Ainda foi para o carro na esperança de estar 

lá, de que tivesse esquecido de tirá-lo quando 

chegou, no dia anterior, com certa urgência de usar 

um banheiro, mas encontrou o painel conector do 

rádio do carro vazio.  

- Lá se vai meu último fio de esperança. Então 

é isso. Respira. Força! Vai! 

Sem a música para distraí-la naquele anda e 

para que é o trânsito das grandes cidades, resolveu 

se concentrar em tentar lembrar os sonhos daquela 

noite. Na verdade não precisou de muito esforço, já 

que flashes das imagens resolveram aparecer do 

nada em sua cabeça em intervalos regulares. A 

cada trinta segundos mais ou menos, pelos seus 

cálculos. Achou estranho, pois há muito tempo não 

lembrava nem uma única fagulha de seus sonhos. 

Bolas azuis penduradas em fileira, uma luz 

forte em seus olhos, um vestido da época da sua 

tataravó, o cabelo encharcado colado em seu rosto, 

uma poesia, ela corria de um lado para o outro 
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segurando a barra do vestido, ligava uma vitrola... a 

vitrola do quadro... 

- Ai... como queria ouvir uma música agora... 

Era sua vez, o diretor chamou seu nome. 

Tinha que apresentar uma composição para a cena 

que estavam começando a ensaiar. Ela escolheu 

bolas azuis, cheias de água, penduradas em fileira. 

Falaria sua poesia enquanto passava por debaixo 

delas, estourando uma a uma, que iriam 

encharcando seus cabelos, seu vestido... Na parte 

mais tensa da poesia ela correria pelo palco 

segurando a barra do vestido... se bem que se 

caísse durante a corrida poderia dar uma boa 

densidade à cena... não, melhor não inventar agora, 

ia levantar a barra do vestido... e quando chegasse 

na parte final ligaria uma música suave na vitrola. 

Tomara que ele gostasse, tinha sido difícil arrumar 

aquele aparelho... a ideia de onde encontrá-lo tinha 

vindo de um sonho. 
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A primeira coisa que ela notou ao chegar em 

casa foi o volume preto, estreito, retangular, em 

cima da mesa. Olhou desconfiada. Não, ela não 

poderia ter deixado de ver. Aquele rádio não estava 

em cima da mesa quando saiu, não estava! Pegou-o 

e, pelo peso, já sabia que ele estaria ali, mas abriu a 

capa mesmo assim. Precisava ver com seus 

próprios olhos. Confirmou o conteúdo intacto. Se 

não morasse sozinha sobraria para quem quer que 

morasse com ela. E foi assim que ela criou o hábito 

de guardar o rádio do carro na bolsa sempre. E de 

olhar embaixo da cama e dos sofás, atrás das portas 

e dentro dos armários todos os dias antes de dormir. 
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Interferências do Sonar 3 

Quase isso 

 
- Você tem coragem de voltar pra casa? 

- Nossa!! Que recepção!!! Que foi que eu fiz?? 

- Cara!!! Eu não tô acreditando??? A gente já 

discutiu isso, você assumiu tudo, disse que ia pra 

casa da sua mãe... 

- Quê?! Vânia, do que você está falando? 

- Do caso de um ano e quatro meses que você 

estava tendo com a sua terapeuta, que você 

esfregou na minha cara, dizendo que ela era muito 

melhor do que eu em tudo e que você ia ficar com 

ela e que se danasse os oito anos que vivemos 

juntos e... 

- Para!! Você enlouqueceu? Eu não tenho 

caso nenhum, nunca falei que tinha, nunca trocaria 

você por mulher nenhuma nesse mundo, você é o 

amor da minha vida... 

- Você estava bêbado, Jorge? 

- Eu não bebo! Mas tô começando a achar 

que você começou a beber. Que loucura! 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

17

- Loucura foi você, no meio da discussão, 

jogar o tênis caríssimo que eu comprei pra você pela 

janela. 

- Tênis? 

- E esconder minha passagem pra Grécia no 

pote de comida do cachorro... 

- Cachorro? A gente não tem cachorro... 

- Mas o pior foi ter ligado pra minha chefe pra 

dizer que eu não queria aquela promoção, que eu 

estava só esperando que me mandassem embora 

para não perder as verbas rescisórias... 

- Vânia, você não trabalha... 

- E aquele macaco azul pendurado no lustre? 

O que é aquilo? 

- Onde? 

- No nosso quarto! Levei um susto da pôrra 

com aquilo. Saí correndo e fechei a porta, a coisa tá 

lá ainda. Ou morreu, porque não o ouço desde que 

vim pra sala. 

- Vânia? Você tirou um cochilo de tarde? 
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Ela sentou no sofá, levando a mão à boca 

aberta, em câmera lenta. Jorge prendia o riso entre 

nervoso, preocupado e divertido. 

- Você está me dizendo que isso tudo foram 

sonhos? Que o cochilo de meia hora que tirei criou 

isso tudo na minha cabeça? Mas era tão real... você 

está querendo me enrolar, Jorge? 

- Não, meu amor. Vem, vamos comigo no 

quarto ver se tem algum macaco azul pendurado no 

lustre, ou onde quer que seja. 

Ela foi, muito receosa, mas foi, se protegendo 

atrás dele, sem no entanto tocá-lo, ou deixar que ele 

a tocasse. Ainda não tinha certeza de nada. 

Entraram no quarto e vasculharam por todo o 

cômodo, sem encontrar nenhum macaco, muito 

menos azul. Ela, muito desconfiada olhava em volta 

e para o marido. Ele a olhou carinhosamente e por 

fim ela se convenceu. Abraçou-o e pediu desculpas 

e ele aceitou. Ela disse que ia preparar um lanche 

para eles e saiu para a cozinha. Ele disse que ia 

tomar um banho e já iria para lá ajudá-la.  
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Assim que ela saiu, ele pegou o celular e 

mandou um whatsapp para Sueli, sua terapeuta. 

“Vou ter que cancelar a terapia. Nos vemos amanhã, 

para almoçar juntinhos?”. Esperou a resposta, “ok”, 

mandou um beijo gostoso, apagou as mensagens e 

foi tomar banho. 
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Interferências do sonar  4 

Incoerências 

 
Tinha o cano gelado da arma encostada em 

seu queixo, num ângulo de 45º, pois uma pesquisa 

lhe indicou ser o mais garantido para não sobreviver 

com sequelas, suas pernas cruzadas como Buda e 

em sua frente o bilhete: 

 

“Já não encontro razões, não acho sentido 

para prolongar minha existência por aqui. Sei que é 

difícil compreender, mas deixo aqui meus motivos 

para que entendam, ao menos. Já não encontro 

trabalho em minha área, apesar da carteira da OAB, 

conquistada após minha formatura e um ano de 

estudo, muito estudo. Em minha última investida 

desci ao nível de iniciante, apesar de já ter 

experiência como assistente de advogados 

criminais, me oferecendo para uma vaga não 

remunerada, para trabalhar por cinco meses 

defendendo possíveis criminosos para uma ONG 

que lhes dava assistência. Aí você se pergunta por 
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que eu faria isso, certo? Para ter mais experiência 

na área e uma possível futura colocação no 

mercado e para fazer contatos. Então eu, advogada, 

formada e reconhecida pela associação da classe, 

recebi como resposta que não tinha experiência com 

ONGs o suficiente para participar da SELEÇÃO para 

a vaga!! Me pergunto o que eles querem, se tenho 

formação na área e experiência como assistente do 

segmento criminal, para trabalhar DE GRAÇA!! 

Como querem que eu adquiria a tal experiência??  

E pra não dizerem que eu desisto fácil, ainda 

andei tentando alguma coisa em outra área, na qual 

também tenho experiência, apesar de não ser minha 

verdadeira paixão. Dinheiro é dinheiro, sabe como é 

para quem está desempregada, né? Então... para 

pagar minha faculdade de direito, trabalhava como 

redatora de um jornal. Era um trabalho freelance, 

sem carteira assinada, mas fiz isso por 12 anos, até 

que o jornal encerrou as atividades. Procurei algo na 

área mas, ou eu “tinha experiência demais para 

ganhar o salário oferecido aos colunistas”, ou “me 
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faltavam requisitos necessários para as vagas de 

redatora”. E foi assim que cheguei a conclusão de 

que não tenho mais serventia por aqui, nem como 

advogada, nem como jornalista/redatora/colunista, 

ou o que for. Não sirvo mais para esse mundo, ou 

por ser boa demais, ou por não ser tão boa. Vai 

saber. Tudo isso me deixou bastante confusa. E 

chega! Me desculpem se minhas razões não lhes 

convencerem, só precisavam convencer a mim. Aos 

meus credores peço desculpas, tentei tudo o que 

pude. Juro que gostaria de pagá-los cada centavo 

devido. Adeus” 

 

Já tinha relido três vezes a carta. As lágrimas 

desciam silenciosas e o tremor nas mãos a deixava 

apreensiva. O dedo pressionou de leve o gatilho. 

Ouviu um grito e pressionou com força agora. 

Tombou para o lado, deixando aparecer uma 

mancha de sangue na parede em forma de coração. 

 

- Nãão!!! 
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A mulher acordou gritando. O marido 

apareceu correndo no quarto e, ao ver seu estado, 

abraçou-a. 

- Que houve? 

- Outro daqueles pesadelos. Era tão real, tão 

real... 

- Você devia largar esse trabalho. Estar em 

contato com tantos criminosos não está lhe fazendo 

bem... 

- Não posso agora. Não estão conseguindo 

ninguém para ficar no meu lugar. 
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Interferência do Sonar 5 

Códigos 

 
Quando seu cachorrinho morreu, ele tinha 8 

anos. E tinha tido um pesadelo, em que seu 

cachorro virava uma espécie de zumbi umas duas 

semanas antes. Registrou o fato, 

inconscientemente. Sofreu duplamente, pois achava 

que a culpa de seu cãozinho ter morrido tinha sido 

de seu pesadelo. Sua mãe tratou de acalmá-lo 

quanto a isso. 

Quando um  avião com 282 pessoas a bordo 

desapareceu no oceano Índico, ele tinha tido um 

pesadelo com um avião sendo sugado por um 

vórtice no céu um mês antes. A essa altura, já com 

23 anos, ele estava mais que acostumado com isso. 

Foi assim quando perdeu o primeiro emprego, 

quando pegou sua namorada com outro, quando foi 

assaltado no ônibus... já perdera as contas de 

quantas vezes tinha recebido essas mensagens.  
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O chato dessa história toda era que ele não 

sabia distinguir os pesadelos “normais” dos 

pesadelos “mensagens”. 

Um dia ele resolveu contar sempre para 

alguém quando tinha um pesadelo, assim teria 

“testemunha” quando dissesse: Pôrra, eu sonhei 

com isso!!! 

E foi exatamente nessa época que parecia 

que todos eram mesmo mensagens. Tudo 

acontecia. Um pouco diferente dos sonhos, mas 

acontecia. Começou a ganhar fama no trabalho. E 

um apelido: Profeta. Putz! Ele detestava aquele 

maldito apelido. E detestava aquela velha piadinha 

dos números da loteria. “E aí cara, já te deram os 

números da mega-sena? Não esquece de contar 

pros amigos...” Quem dera tivesse esse tipo de 

“mensagem”. Então, por conta das piadas, do 

apelido e de tantas coincidências, especialmente a 

morte de seu pai, um mês e meio depois de ter 

sonhado e exatos sete dias após contar para um 

amigo o sonho perturbador, parou de falar de seus 
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pesadelos. E proibia todos com quem se relacionava 

de falarem dos seus. Virou obsessão. Explicava que, 

de alguma forma, para alguns, os sonhos, 

especialmente os maus, acabavam se transportando 

através das palavras e vinham para a nossa 

dimensão. Ganhou um novo apelido entre os 

amigos: Gaiman. Não entendia aquele novo apelido, 

até que lhe apresentaram os quadrinhos Sandman, 

do qual, como você já deve ter presumido, Gaiman 

era o autor. Acabou comprando toda a coleção. Leu 

todos e aprendeu muitas coisas neles, acerca do 

mundo onírico, ou “sonar” como chamava.  

Ele não falava mais de seus sonhos, ou 

melhor, pesadelos, mas passou a anotá-los com a 

data do evento. Fez um arquivo no computador, 

onde guardava todos. Quando algo ruim acontecia 

ele ia lá verificar. E pimba! Sempre achava. Mas 

com esse novo “método”, descobriu que as 

mensagens só demoravam mais para chegar. 

Quatro, oito, doze meses (esse tinha sido o prazo 

maior). 
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Claro que ele tentou enganar “o que quer que 

fosse que enviava as mensagens”. Sim, o coitado 

chegou a beira da loucura. Teve uma ideia e 

começou a anotar os tais pesadelos, ocultando as 

partes muito ruins. Na verdade ele preparou uma 

espécie de código e “caiu do cavalo e quebrou o 

pescoço” era anotado como “saiu do Camaro e 

levou-o no bolso”. E assim acreditava que conseguia 

evitar que seus pesadelos se tornassem reais. 

Estranho foi o dia em que sonhou que a 

namorada era um zumbi que ria e ela ganhou na 

loteria. 
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Interferências do Sonar 6 

Lúcido 

 
Quando ele acordou ela estava sentada na 

cama, pensativa.  

- Aconteceu alguma coisa?  

- Estou assustada... 

- Está sentindo alguma coisa? Tá passando 

mal? 

- Não...exatamente... 

- Você é que está me assustando agora... 

- Tem alguma coisa esquisita comigo. Acho 

que preciso marcar um médico. Eu não quero ficar 

maluca. 

- Calma, vamos com calma. Me conta do 

início, o que aconteceu? 

- Eu estava dormindo e sonhando... 

 

“É uma fazenda enorme, calculo que a casa 

principal deva ter uns quarenta cômodos. Parece 

coisa de filme. Em frente da casa um canteiro com 

uma árvore centenária, a julgar por seu tamanho e 
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pela grossura de seu caule. No lado esquerdo, um 

pouco afastado tem um celeiro e, parados em frente, 

uns cinco cavalos, cada um mais lindo que o outro, 

todos com suas pelagens brilhando aos raios do sol. 

Está entardecendo, pelo lado direito da casa dá pra 

ver o sol se pondo, ainda no topo das montanhas. 

Mas não pode estar entardecendo, o sol não pode 

estar se pondo, ele deveria estar nascendo, pois já 

deve estar próximo das cinco ou seis da manhã! 

Como sei disso? Ora, porque estou dormindo e 

ainda não acordei. Estou sonhando! E como sei 

disso? Como um teste, corro até a árvore e começo 

a escalá-la. Então, quando percebo estou no topo 

dela, de pé, com os braços abertos, deixando o 

vento levar meus cabelos e vestido para trás. E, já 

que é um sonho, resolvo experimentar algo que só 

assim seria possível: Vou voar. E voo. 

Absolutamente formidável. Mas como posso saber 

essa sensação se nunca voei de verdade? Então 

começo a cair, girando, vendo hora o céu, hora o 

chão. Preciso acordar! Então tento mexer meus 
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braços, mas eles parecem de chumbo. Uma nuvem 

negra vem em minha direção e, meu Deus, sei que é 

uma força maligna! A nuvem tenta me estrangular e 

estou cada vez mais perto do chão. Mas sei que 

estou sonhando, então estou de certa forma 

acordada, ou não saberia que é um sonho. E se eu 

morrer? Se ter a consciência de que é um sonho 

não me deixar incólume ao que sofrer no sonho? 

Um pavor toma conta de mim e eu começo a rezar. 

Eu! Rezando!! Então consigo mover meus braços e 

acordo.” 

 

- Será que tem algo errado com meu cérebro? 

Não consigo mais separar os sonhos da realidade?  

- Calma. Pode ter sido um tipo de pesadelo 

e... 

- Você ouviu o que eu falei? Era real! Eu sabia 

o que estava acontecendo! Podia controlar o que ia 

fazer! Mas não podia acordar!! 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

31

- Se for deixá-la mais tranquila, vamos marcar 

um neurologista, está bem? Ou um exorcista, o que 

preferir. 

- Você está achando engraçado? 

- Desculpe. 

- Tomara que não aconteça com você, afinal, 

você nem mesmo sabe rezar! 

Ela levantou da cama e bateu a porta do 

banheiro. Não antes de olhar para ele com aquele 

olhar, que só ela sabia dar, de quem sabe do que 

está falando: 

- Mas se acontecer com você, aconselho que 

reze. Vai aprendendo alguma oração. 

Ele buscou na memória e descobriu que 

nunca soube nenhuma prece de cor. Pensou que, 

pelo sim, pelo não, não custava aprender. 
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Interferências do Sonar 7 

A busca 

 
Ele sempre sonhava com os entes queridos 

que se foram exatamente uma semana após suas 

partidas. Eles vinham se despedir, costumava 

pensar. Sempre tinham alguma mensagem para ele, 

e normalmente no final diziam coisas como “não 

poderei mais estar com você”, “quando você estiver 

sozinho entenderá”, ou algo assim, que lhe 

deixavam com a sensação de que não sonharia 

mais com eles. E não sonhava mesmo, nunca mais. 

Dessa vez porém, já fazia mais de um mês 

que ela, seu bem mais precioso tinha partido. De 

repente, sem aviso. Um acidente de carro fatal. Ele 

ficou esperando pelo sonho, em que ela lhe contaria 

o que tinha acontecido realmente. Porque, bem no 

fundo, ele não acreditava na versão que a polícia 

apresentou, de que ela teria perdido o controle do 

carro e atravessado o canteiro, indo parar na via 

contrária na contra-mão, onde colidiu de frente com 

uma van. Ela dirigia muito bem, então, para que ela 
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perdesse o controle do carro, algo muito grave 

deveria ter acontecido. Ele queria, ele precisava 

saber o que. Mas ela não veio em nenhum sonho. 

Pra não dizer que não veio, uma semana 

depois ele sonhou com ela, deitada num caixão, 

com um vestido marrom, um vestido que ela nunca 

teve, pensou. Ele perguntava se ela conseguia ouvi-

lo e ela balançava a cabeça muito de leve, num 

movimento que faria qualquer um se perguntar se 

tinha mesmo acontecido, ou se tinha imaginado. E 

foi só. Ele não entendia por que. Sempre achou que 

as pessoas com quem se tem uma relação mais 

íntima e profunda fossem as mais prováveis de se 

ter um contato de outro plano, se realmente 

houvesse um. E não tinha ninguém no mundo com 

quem ele tivesse uma relação mais próxima. 

Lembrava de quando chegava em casa e tentava 

disfarçar alguma preocupação brincando, fazendo 

carinho, provocando-a e ela, de repente parava, 

segurava seu rosto entre as mãos e perguntava: 

“Você não vai me contar o que aconteceu, que está 
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lhe deixando tão preocupado?” Ou quando ele 

estava numa livraria, buscando um livro para 

comprar de surpresa para ela e ela ligava: “Está no 

almoço? Não está gastando dinheiro com surpresas, 

não, né?”. Como ela podia saber essas coisas? Às 

vezes ele desconfiava que ela era uma espécie de 

bruxa. 

Mas agora, que queria tanto seu rosto, seu 

sorriso, uma palavra qualquer sinalizando que ela 

ainda podia estar acompanhando-o de alguma 

forma, ele não tinha nada, nem um fragmento de 

sua presença em seus sonhos. E ele sonhava muito. 

Lembrava de vários sonhos pela manhã, mesmo 

que de maneira recortada.  

Há três dias ele lembrou de um tipo de 

simpatia que uma colega de trabalho uma vez tinha 

contado que a mãe fazia. Se quisesse sonhar com 

alguém, antes de dormir você precisava bater três 

vezes no travesseiro, dizendo o nome da pessoa. 

Diziam que era certo. Não tinha funcionado nos dois 

dias anteriores, mas ele resolveu tentar mais uma 
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vez. Não se sabe se deu certo, pois ele não acordou 

na manhã seguinte para contar. Não acordou nunca 

mais. 
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Interferências do Sonar 8 

 (des)Controle 

 

Ela tinha nove anos quando descobriu que 

tinha o maior poder do mundo. E também a pior 

maldição. Eram uma família pobre. Não miserável, 

mas pobre de qualquer jeito. Tinha um sonho 

simples, o de quase toda criança, ganhar uma 

bicicleta. Para ela era muito importante, pois não 

precisaria mais andar os quinze quarteirões que 

tinha que andar todos os dias para ir à escola, 

mesmo nos dias muito frios, nos muito quentes, ou 

nos chuvosos. 

Aquela altura de sua vida ela já não acreditava 

mais em Papai Noel, seus pais acabaram tendo que 

tirar-lhe a fantasia, para explicar porque naquele 

natal, dois anos atrás, ela não ganhou a boneca que 

parecia um bebê que tanto pediu, se tinha sido uma 

menina tão comportada e estudiosa. Papai estava 

desempregado e Papai Noel só trazia os presentes, 

mas quem comprava era o papai e a mamãe. E por 
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saber disso, já estava conformada com mais um ano 

de idas à pé para a escola.  

Acontece que não controlamos nossos 

sonhos. Não falo dos desejos que chamamos de 

sonho, como o da menina, de ganhar uma bicicleta, 

esses são sonhos que sonhamos acordados. Falo 

dos sonhos que invadem nosso sono e que, às 

vezes realizam nossas fantasias, outras vezes nos 

aterrorizam e tiram nosso sono pelo resto da noite. 

Esses, ainda não descobrimos como controlar. Hoje 

já falam em estudos sobre sonhos lúcidos mas, 

aparentemente essa é uma habilidade que só se 

desenvolve para quem já tem um tipo de pré-

disposição. Algum mecanismo que ainda não 

compreendemos totalmente. 

Então, na véspera de natal, conformada, ou 

não, a menina sonhou – durante o sono, não 

acordada – com a tão desejada bicicleta. Era 

vermelha, sua cor preferida, Tinha uma cestinha, 

onde em seu sonho ela carregava seus livros e seu 

lanche, – normalmente uma maçã, ou uma banana. 
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Isso no início do mês, pois depois do dia quinze, 

normalmente o dinheiro não dava para esses luxos e 

ela aguentava a fome até voltar para casa, na hora 

do almoço – com a brisa esvoaçando seus cabelos e 

refrescando o suor de um dia ensolarado e quente. 

Quando acordou encontrou uma bicicleta 

exatamente igual a de seu sonho na sala, encostada 

na parede, ao lado da árvore de natal humilde, com 

seus enfeites de outros natais – e a julgar pelo 

estado de alguns, de natais mais velhos que ela. 

Ninguém soube explicar de onde tinha surgido 

a tal bicicleta, mas a felicidade da filha fez com que 

seus pais deixassem as dúvidas meio esquecidas. E 

assim, a menina passou a deitar pensando nas 

coisas que queria, tentando sonhar com elas e, 

quando conseguia, lá estavam elas no dia seguinte. 

Era o maior e melhor poder do mundo, mas o maior 

controle que tinha sobre ele era desejar sonhar com 

o que queria. A vida deles melhorou, pois na 

geladeira não faltava mais comida, os móveis não 

eram mais velhos, a Tv era de tela grande e plana 
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agora e pegava todos os canais. Um dia ela foi 

dormir querendo muito sonhar que o pai era um 

grande executivo de alguma empresa conceituada. 

Seu pai arrumou um ótimo emprego e sua mãe 

também e ela já não precisava mais sonhar com as 

coisas que precisava e queria, pois eles já podiam 

comprar. Foi quando ela começou a sonhar com 

coisas que não eram materiais, nem eram só para 

ela, como a cura de doenças, o fim da corrupção e 

tantas outras coisas. Ela ficava muito feliz quando 

conseguia sonhar e, assim, realizar coisas tão 

importantes para o mundo. 

Porém, como disse no início, essa também 

era sua pior maldição, pois como falei anteriormente, 

não controlamos nossos sonhos e todos já tivemos 

pesadelos inexplicáveis, daqueles que nos fazem 

acordar chorando, ou muito assustados. Ela também 

tinha. Seu maior medo era sonhar que perdia tudo, 

inclusive seu poder. 
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Interferências do Sonar 9 

Sinais 

 
Ela levantou e pegou a caneta e o bloco de 

papel que mantinha ao lado da cama. Começou a 

anotar os fragmentos de seus sonhos, antes que 

eles começassem a se dissipar. Ela já sabia como 

era, elas iam desaparecer mais rápido que o barulho 

da descarga. Ovelhas rosas e amarelas, carro 

desgovernado, tempestade, um presente, pilotando 

uma moto, um mercadinho no meio do nada, uma 

festa na casa de ... 

Ele chegou, foi dando bom dia e desfiando 

lembretes das coisas que tinham combinado que ela 

faria naquele dia, como levar o carro na oficina. Ela 

fez um sinal com a mão para que ele esperasse. Já 

era. Uma nuvem esfumaçou tudo e ela não 

conseguiria resgatar o restante. Desistiu, colocando 

o bloquinho de lado e levantando para fazer sua 

higiene. Quando finalmente chegou na sala para 

tomar café, ela notou um embrulho em cima da 
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mesa e o marido parado olhando, com um sorriso no 

canto da boca. 

- Que é isso? 

- Não sei. Não é seu?  

- Nã...o... que eu me lembre... 

- Que foi? 

- Que estranho... 

- Que foi?? 

- Eu... espera. 

Ela foi até o quarto e pegou o bloco dos 

sonhos. Trouxe até a sala e entregou ao marido. 

- O que eu deveria estar vendo aqui? 

- Não notou nada que possa parecer 

estranho? 

- Muita coisa na verdade. Você sonhou que 

estava pilotando uma moto numa tempestade para ir 

a uma festa... 

- São fragmentos, não quer dizer que tudo 

tenha acontecido no mesmo sonho. Leia tudo 

isoladamente. 

- Um presente? 
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- Isso. Em um de meus sonhos tinha algo com 

um presente. E agora esse embrulho que aparece e 

ninguém sabe de quem é... 

- Abre para ver do que se trata. 

Ela abriu e dentro tinham duas pelúcias. Uma 

ovelhinha amarela, outra rosa. Ela olhou para ele 

desconfiada. 

- Como? 

- Como o que? 

- Como você sabia que eu sonharia com elas? 

- Eu não sabia. 

- E por que me comprou essas pelúcias? 

- Não sei. Passei na frente da loja, as vi e algo 

me disse que você ia gostar delas. 

- Não é meu aniversário... 

- Não. É nosso aniversário de relação... 

- É mesmo!!! Ai, desculpa!! Ando tão enrolada 

que me esqueci até que dia era hoje!!! Droga! Não 

comprei nada para você... 

- Não tem problema. 

- Tem sim. 
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- Não. Você tem o dia inteiro para comprar 

alguma coisa... Quem sabe não vai de moto num 

mercadinho no meio do nada... 

- Caramba! Meu sonho de novo!! 

- Isso tá ficando esquisito. Tenho que ir, já 

estou atrasado. À noite comemoramos, meu amor. 

Ele saiu para trabalhar e ela ficou ali, olhando 

para a lista, para as ovelhas e pensando em todas 

aquelas...coincidências. Até aonde aquilo eram 

sonhos? A vida invadia seus sonhos, ou eram os 

sonhos que invadiam sua vida? Seriam simples 

coincidências e só? Estava perdida nesses 

pensamentos quando ouviu um trovão. Levantou a 

cabeça e olhou para fora para constatar que uma 

tempestade se armava. Olhou novamente para a 

lista, conferiu mentalmente as coisas que tinham se 

apresentado e resolveu levar o carro na oficina num 

outro dia. 
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 Interferências do Sonar 10 

Inspiração 

 
Ela sentou em frente do computador, como 

fazia todos os dias depois do café da manhã. Ligou 

a máquina enquanto terminava seu café - bem forte, 

para espantar o tal sono - e tratou de tentar reter os 

flashes dos sonhos da noite em sua cabeça, até que 

o computador estivesse ligado e disponível para que 

começasse a registrar tudo. Toda manhã era uma 

batalha dura. Ela perdia a maior parte dessa 

batalha, mas conseguia sempre alguma fagulha “de 

nada” que lhe servisse. 

Quando finalmente o computador estava 

pronto, ela abriu o editor de textos e, como sempre, 

anotou a data, seguida do dia da semana. Assim: 23 

para 24/01/2012 – Segunda para Terça. Escrevia do 

jeito que vinham as imagens e sensações de seus 

sonhos da noite anterior. Em seguida salvava o 

arquivo e ia relendo os dias que ainda não estavam 

em verde (era a cor que marcava os já usados) em 

busca do que lhe inspiraria o trabalho do dia. 
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Quando achava algum que dava “o estalo”, ela abria 

seu arquivo e começava a escrever mais um 

capítulo de seu romance.  

Já era seu quarto romance. Os outros três 

tinham vendido muito bem, o que lhe rendera um 

contrato para mais três com a editora. Trabalho 

garantido. Finalmente vivia de seus escritos. E 

adorava aquele trabalho. Quando perguntavam se 

ela se considerava uma escritora de sucesso, tinha 

vontade de responder que estava mais era para uma 

organizadora de sonhos de sucesso, mas achava 

que aquilo diminuiria a admiração que tinham por 

seus livros, então usava aquelas respostas padrões, 

tipo “o sucesso é efêmero, prefiro dizer que estou 

numa maré de sorte”.  

Quantas vezes já tinha se perguntado como 

aquilo funcionava? Se alguém lhe ditava seus livros 

enquanto dormia, se só conseguia organizar os 

pensamentos dormindo, ou se eram simplesmente 

os sonhos interferindo em sua vida. Aquela ideia 
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parecia tão idiota, afinal era a vida que determinava 

nossos sonhos, não? 

Mas, então, como explicar aqueles sonhos 

reincidentes? Sonhos que se repetiam noite após 

noite, com pequenas variações, mas com o mesmo 

contexto, às vezes as mesmas pessoas? E ela só 

percebeu isso depois que passou a anotá-los. Sabe 

quando eles paravam? Isso, depois que ela usava o 

cenário, a circunstância, ou as personagens em 

algum de seus escritos. Era só coinscidência? Sua 

mente tentando lhe dar o rumo da história? Ou os 

sonhos insistiam, até serem notados? Esses 

pensamentos faziam com que ela imaginasse o 

sonho como uma pessoa, que se aproveita de nosso 

estado de “modo de espera” para se alimentar de 

nossa imaginação, ou algo assim. Não que o 

achasse um monstro, na verdade até simpatizava 

com ele. Mas quando pela manhã iniciava sua 

batalha para reter seus sonhos, imaginava alguém 

atrás dela, sugando-os pela sua orelha. Era uma 

espécie de vampiro. Ela também. E cada um 
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precisava dos sonhos a sua maneira. Então teriam 

que dividir os seus por um tempo.  

Olhou para a tela e decidiu que uma nova 

personagem entraria na história. E não era nenhuma 

coincidência que a personagem fosse uma espécie 

de vampiro que, ao invés de sangue, sugava sonhos 

e lembranças. 
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Interferências do Sonar 11 

Saudade 

 
Estava na relva. Ao longe via árvores 

espalhadas e a distância entre elas formava vários 

caminhos. Atrás delas os últimos raios do sol 

daquele dia faziam com que elas projetarem suas 

sombras, que quase me alcançavam. Rolei e olhei 

para o céu, azul claro, com algumas pequenas e 

fofas nuvens brancas. Ela corria em minha direção e 

me fazia carinho nas orelhas. Depois sentava ao 

meu lado e eu pulava sobre ela que deitava e ria da 

brincadeira. De repente uma revoada de borboletas 

apareceram a nossa volta e eu resolvi que pegaria 

uma de cada cor para colocar em seus cabelos. Ela 

amava borboletas. Eu persegui a amarela com os 

olhos, absolutamente parado esperando o momento 

certo para atacar. Num salto consegui pegá-la. 

Coloquei em suas mãos em concha, recebendo de 

volta um lindo sorriso, então voltei à minha 

perseguição silenciosa, agora atrás da vermelha. 
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Agora o céu, antes azul, ficou cinza. As 

nuvens escuras prediziam a chuva que não tardaria 

a cair. Ao longe já podia ver o clarão dos raios, 

seguidos de um barulho muito baixo e grave. 

Trovões, mas ainda longe. Temos que correr – eu 

gritava – mas ela parecia não me entender, pois 

continuava sorrindo e me chamando para sentar ao 

seu lado, oferecendo seu colo para eu deitar. Vai 

chover, precisamos ir, anda! – chamei, me afastando 

– então ela levantou e me puxou pelos braços. Me 

desvencilhei e corri para longe e, então, estávamos 

num tipo de parque de diversões. Rampas e tobogãs 

por todo lado. Lugares para escalar e buracos por 

onde rastejar. Procurei por ela, mas ela não estava 

mais ao meu lado. E parecia mesmo que a 

gravidade não tinha efeito sobre mim naquele lugar, 

já que flutuava como se estivesse numa bolha de 

sabão. Então veio a queda. De muito alto rodopiava 

e caia vertiginosamente. O chão se aproximava em 

um instante, o céu se afastava no seguinte. Vou 

morrer – pensei – e então estava numa gaiola. Um 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

50

odor fétido impregnava o ambiente. Junto comigo 

havia mais dois ou três. Tínhamos dois potes, um 

com comida e outro com água. Do lado de fora das 

gaiolas pessoas passavam e ficavam nos olhando, 

como se estivéssemos em algum tipo de exposição. 

Uma menina enfiou o dedo pelas grades, mas eu 

estava amedrontado demais para deixar que ela me 

tocasse. Ela ficou ali algum tempo, indo de uma 

gaiola para outra, mas sempre voltava para a que eu 

estava. Outro, que estava comigo, ficava chamando 

por ela e deixava que ela tocasse nele, roçando a 

cabeça em suas mãos. Depois de um tempo a porta 

da gaiola foi aberta e ele foi levado. Acompanhei e vi 

que ele estava no colo da menina. 

O barulho da maçaneta da porta sendo aberta 

me tirou daquele lugar. Foi quando a vi  passar por 

mim e dar bom dia. Fui atrás. Pensei que a tivesse 

perdido depois do parque. Queria ficar ao seu lado, 

saber como nos separamos... estava com saudade... 
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- Socorro!! Mas o que tem esse gato hoje que 

não desgruda de mim?? Eu não vou fugir, me deixa 

preparar meu café! Depois te dou atenção.  
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Interferências do Sonar 12 

Invasão 

 

Ela não sonhava. Ficava ouvindo os amigos e 

os familiares contarem sobre seus sonhos e morria 

de inveja.  

- Eu não sonho, mãe. 

- Sonha sim, minha filha. Você só não deve 

lembrar deles. 

Não acreditava naquilo. Ela lembraria algo, 

minúsculo que fosse. Ela simplesmente não 

sonhava. 

Deitava todos os dias em sua cama e fazia 

seu ritual, quase como uma oração. “Hoje eu vou 

sonhar, hoje eu vou sonhar, hoje eu vou sonhar...” E 

assim adormecia. Sem sonhos. Despertava e 

vasculhava suas lembranças em busca de algo, mas 

a última que lhe ocorria era a dela repetindo aquela 

frase antes de dormir. 

Um dia teve uma ideia, talvez inspirada nas 

histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, afinal 
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adorava as aventuras em que Emília se metia, 

entrando nos quadros, para onde levava Narizinho 

junto, segurando sua mão. Então, naquele dia 

pensou que, se não podia ter seus próprios sonhos, 

seguiria sua mãe nos dela. Deitou e ficou repetindo 

“Hoje vou visitar os sonhos de minha mãe, hoje vou 

visitar os sonhos de minha mãe, hoje vou visitar 

os...”  

Ela adormeceu e logo se viu em um gramado, 

de onde podia ver uma casa enorme, uma mansão. 

Na varanda, que dava para um jardim bem grande e 

muito bem cuidado, estava sua mãe, num vestido de 

princesa, com seu decote bordado e reto até as 

mangas, que deixavam seus ombros à mostra. Ela 

admirava o jardim e se virava, com a chegada de um 

príncipe (a julgar por suas vestimentas). Ele a 

abraçava e lhe dava um beijo, como nos contos de 

fadas. Ela observava tudo, cada detalhe em volta, 

fascinada em como aquilo tudo parecia tão real. 

Quando piscou estava num outro gramado, de onde 

se podia ver a praia do outro lado de uma 
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estradinha. A mãe esticava uma toalha 

quadriculada, branca e vermelha, no chão, embaixo 

de uma árvore enorme, que fazia uma sombra 

perfeita para um piquenique. De uma cesta de vime 

ela retirava frutas, bolos, biscoitos, sucos, pães e 

distribuía na toalha, com muito cuidado. Ela sentiu o 

cheiro dos pastéis e pensou em como era incrível 

poder sentir até cheiro num sonho. Viu a mãe 

acenando em direção à praia e seguiu seu olhar. Lá 

brincavam duas crianças, ela e seu irmão, 

construindo um castelo de areia, com a ajuda de seu 

pai. Ao aceno de sua mãe ele pegou as crianças no 

colo e correram em sua direção. Ela ficou ali, 

observando os quatro comendo, conversando e 

rindo, como uma cena de filme, ou de comerciais de 

margarina na Tv. 

Pela manhã ela perguntou à sua mãe o que 

ela tinha sonhado e sua mãe contou, não com tantos 

detalhes, mas exatamente os sonhos que ela tinha 

visto. Pensando que não acreditariam se contasse 

que tinha estado lá, resolveu guardar aquele 
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segredo e descobrir o que mais poderia fazer nos 

sonhos alheios, além de observar. 

Descobriu com o tempo que podia interferir, 

criando situações e cenários para os sonhos das 

outras pessoas. Entrava e saia dos sonhos do 

irmão, dos pais, dos colegas de turma e se divertia 

vendo-os contar sobre eles no dia seguinte. Era uma 

construtora de sonhos, pensava. E assim moldava 

os sonhos de seus pais, professores e, bem mais 

tarde, de seus chefes. 
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Interferências do Sonar 13 

Decífra-me! 

 

Olhou em volta. A mesma praça, o mesmo 

banco e não era uma canção de amor e saudade. 

Ele estava lá, sentado no encosto do tal banco, com 

os pés no acento, os braços apoiados nas pernas 

com as mãos relaxadas, juntas, a cabeça levemente 

inclinada, com seus cabelos embaraçados, olhando 

em minha direção. Já esperava por mim. 

- Oi, de novo... 

- Oi. 

Sentei no banco, como fazia todos os dias, 

com um bloco e um lápis na mão. Comecei a 

escrever a carta, como fazia todos os dias, 

ignorando seu olhar fixo em mim, pois sabia que 

qualquer coisa que falasse seria um convite para ele 

começar aquela longa conversa, não, monólogo, 

sobre a vida e a beleza de sua efemeridade, o valor 

que deveríamos dar a cada segundo que passamos 

aqui, que nem tudo era o que parecia à luz do dia, 
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que em nossas sombras muitas vezes se escondiam 

nossos triunfos e todo aquele blá, blá, blá sem fim, 

entre rimas, poesia e uma linguagem rebuscada, 

que fazia muito pouco sentido pra mim. Mantive o 

silêncio. Ele deu um pulo do banco e parou em pé, 

na minha frente. 

- Para! Já ouvi sua ladainha um milhão de 

vezes. 

- Você lembra? 

- Depois de um tempo deve ser inevitável, 

afinal passo os dias inteiros remoendo e tentando 

dar sentido pra essa loucura. 

- Loucura não é meu departamento. 

- Começou... 

- Não, foi você quem começou. 

Apontei o bloco. 

- Posso? 

Ele fez um galanteio. 

- Fique à vontade para escrever sua carta 

triste de “como a vida foi injusta, de como não lhe 

restou outra alternativa senão admitir sua cegueira e 
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partir” antes de fazer o que veio fazer e depois ter 

que voltar e começar tudo do zero de novo e... 

- Nooossaaaa!!! Você acredita que agora ouvi 

a voz da minha vó, com aquele papo de karma e 

não sei mais o que? 

- Sarcasmo não vai te ajudar. 

- Desculpa. Pode continuar, mas vai um pouco 

mais devagar, pois hoje estou anotando tudo. 

- Daqui você só leva o que conseguir... 

- Reter nas lembranças. Eu sei. Você já falou 

isso numa outra noite. 

Ele sentou na minha frente, com as longas 

pernas cruzadas, o cotovelo apoiado num joelho e o 

queixo pousado na mão fechada e seus olhos 

escuros como dois buracos na face, dos quais eu já 

não tinha mais medo, fixos em mim. 

- Que foi agora, Rodin? 

Ele não falou nada. Ficamos assim por um 

bom tempo. Eu fingia que escrevia, mas estava, na 

verdade,  desenhando ele. Então ele deu um esboço 

de sorriso e virou bem devagar o rosto. Acompanhei 
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seu movimento e vi uma figura, toda de preto, vindo 

em nossa direção. A única coisa branca, muito 

branca mesmo nela era a sua pele, dava para ver de 

longe. 

- Conhece? 

- Bastante. 

- Eu conheço? 

- Ainda não, mas está querendo tanto que a 

chamei. 

Ela já estava bem próxima agora. 

- Irmão? 

- Irmã. 

- Mais uma? 

- Mais uma... 

- Venha, mocinha. Vamos dar uma voltinha e 

bater um papo. 

Busquei o consentimento dele. 

- Você a quer há tanto tempo, por que o 

medo? 

Fiquei sem saber o que responder. Ele 

continuou. 
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- Vai, aqui ela precisa minha aprovação para 

agir. Deveria agradecer, nem todos merecem essa 

misericórdia. 

Não foi um passeio tão tranqüilo. Acordei 

gritando e abandonei o bloquinho numa gaveta. 

Nunca mais os vi, nem o cara enigmático, nem a 

moça pálida, nem meu bloco. Até hoje, quando 

estava arrumando uma gaveta e o encontrei lá no 

fundo, com o desenho que fiz dele. Tinha vivido 

muitas coisas agora, coisas que não poderia 

imaginar naquele tempo. Lembrei da minha 

conversa com ela e de suas palavras naquela noite: 

“Agora guarde-o. Quando encontrá-lo novamente, 

eu voltarei.” Ela olhou para trás e sua companheira 

de passeio estava ali, tão pálida quanto se lembrava 

dela. Mas aquilo não era um sonho... 

- Oi. 

- Oi, de novo... 
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Interferências do Sonar 14 

Transformação 

 
Eu estava em uma floresta, mas estava tudo 

de cabeça para baixo. Via os macacos pulando 

pelos galhos e, nossa, como gritavam. Logo 

estariam silenciosos, já conhecia o ritual. Estavam 

se chamando, se acomodariam em bandos pelas 

árvores para dormirem seguros, protegidos dos 

tigres, das onças, dos leões, ou de quem mais os 

quisesse devorar. O som era sempre o mesmo, por 

isso podia saber que o sol logo estaria se pondo, e 

com isso, meu sono iria embora e seria então minha 

vez de ir atrás de alimento. 

Muitas vezes acabava tendo mesmo que 

comer frutas, mas só depois que voava por toda a 

floresta e até arriscava me afastar um pouco, 

explorando os arredores em busca de meu alimento 

preferido: Sangue. Que se danem os livros, era o 

que eu procurava, era do que eu gostava. Quando 

encontrava uma galinha, uma cabra, ou um porco, 

me fartava. O sabor, levemente adocicado, um 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

62

pouco salgado também, com um toque de ferro era 

uma delícia. 

Preferia a escuridão. A claridade feria minhas 

retinas, então era quando escurecia que eu 

despertava e saia em minhas aventuras. Tinha a 

meu favor uma escuta bastante aguçada, atenta ao 

menores dos ruídos. 

 

Ela despertou com o barulho irritante do 

despertador de seu celular e naquele dia não 

aguentou, jogou-o contra a parede. Era um barulho 

ensurdecedor quando alguém estava dormindo. Por 

que os sons externos se amplificam enquanto 

dormimos? “Droga!” Ela teria que comprar um 

aparelho novo, constatou após analisar o estrago. 

Se arrastou para a cozinha, a fim de preparar seu 

desjejum, mas teve que correr para o banheiro, pois 

teve um acesso de vômito ao sentir o cheiro do café. 

A imagem em sua cabeça era de um líquido 

vermelho e grosso. “Ainda devo estar sob efeito do 

sonho”, pensou. E percebeu então que não era a 
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primeira vez que sonhava que era um morcego. E o 

sonho era muito peculiar. Se alguém tivesse dúvidas 

sobre os sonhos terem cores, ela podia afirmar, com 

absoluta certeza, que sim, e cheiro, e sons e luzes e 

sombras... e a sensação. Qualquer coisa 

experimentada nos sonhos era muito intensa. Dor, 

calor, frio, medo, fome, tudo. Por que estava 

sonhando desse jeito? Nunca soube de ninguém 

que tivesse sonhado ser um animal, estar em sua 

pele, sentir como eles sentem, os instintos, o 

paladar... mais tarde iria pesquisar sobre isso, agora 

voltaria para a cozinha. Talvez mais desperta o 

enjoo não voltasse. 

Ao passar pela sala abriu as cortinas e deu 

um grito, cobrindo os olhos com as mãos. Era como 

se tivesse sido atingida por fogo. Fechou as cortinas 

como conseguiu, sem olhar para a claridade. Ligou 

para a empresa, avisando que estava se sentindo 

mal e que iria ao médico. Porém, tonta de sono 

acabou adormecendo. Despertou ao entardecer, 

com muita disposição e com fome, muita fome. Abriu 
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a geladeira e pegou o que lhe apeteceu. Preparou a 

mesa e temperou o bife, cru, com o qual saciou a 

fome que sentia. Depois disso trocou a noite pelo 

dia, perdeu o emprego e agora dorme de dia, 

naquela floresta e, quando ouve os macacos acorda 

e sai pelas ruas quase silenciosas para se alimentar. 
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Interferências do Sonar 15  

2050, o ano da sorte 
 

Ela entrou em casa como um furacão. Com o 

dedo em riste foi imediatamente acusando: 

- Você foi lá de novo! 

Ele lançou seu melhor olhar de indignação. 

- Claro que não! Você está louca? 

- É? Então me explica porque toda nossa 

mobília é nova e a casa está mais limpa e arrumada 

que nunca? 

- Fui eu... ganhei um aditivo na empresa e 

comprei tudo. E também fiz uma boa faxina, para 

fazer uma surpresa para você. Gostou? 

- Ah, é? Em que loja você comprou o sofá? 

- É... Merlin, Merdin, algo assim... 

- Você está mentindo. 

- Que mania de me chamar de mentiroso, isso 

é odioso. 

- Você rima quando mente. 

- Tá bom. Eu fui lá. Me perdoa. Mas dessa vez 

foi bom, olha a sala! Já viu o quarto? 
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- E vai durar quanto tempo?Hein? 

- Eu não vou voltar lá. 

- Vai. Vai, porque é assim que funciona. Eles 

deixam você realizar um para você achar que vai 

realizar sempre. 

- Mas eu já tenho tudo que queria! 

- É mesmo? 

- Olha em volta! Veja o extrato de nossa 

conta! 

- Eu... não posso ter filhos. 

Ela entregou o papel com o resultado do 

exame para ele, que tinha se levantado no meio da 

discussão e agora despencava no sofá novo, que 

por sorte era muito macio. 

Passou as mãos pelo rosto, continuando o 

movimento para os cabelos, deixando as 

sobrancelhas desarrumadas, o que o deixou com 

um aspecto terrível, ao combinar com sua palidez 

súbita e a boca apertada, fazendo com que os lábios 

sumissem. 
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- Eu ganhei na lotonho, poderia investir um 

pouco e tentar... 

- Não se atreva! É tudo programado, você não 

percebe? Eles já deviam ter tido acesso ao meu 

resultado quando liberaram a loteria para você. 

Sabiam que você investiria tudo de novo na 

empresa deles, tentando ganhar o sonho de ter um 

filho! 

- Isso é teoria de conspiração, você não pode 

acreditar que tudo isso é manipulado. Foram séculos 

de estudos e investimentos para conseguir fazer 

com que nos conectemos aos nossos sonhos a 

ponto de transformá-los em realidade. Não funciona 

sempre, e isso também já foi explicado, é um vórtex 

de energia que não tem um padrão calculável de 

abertura. É sorte no final das contas. Foi porque 

descobriram isso que virou uma loteria! 

- Amor... contente-se que realizaram um de 

seus sonhos. Lembra, você quase nos levou a 

miséria tentando realizá-lo durante doze anos! 
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- E se eu não puder usar boa parte desse, 

tentando realizar o mais importante...de que teria 

valido a pena? 

- Valeu para termos uma vida boa. Conforto, – 

apontou em volta – viagens... podemos conhecer 

Marte agora, saúde, – nunca mais precisaremos nos 

preocupar caso fiquemos resfriados, temos dinheiro 

para médicos e remédios – não precisaremos mais 

dividir uma banana sint por uma semana entre nós 

dois, pois podemos comprar comida de verdade e 

não vamos mais ter que trabalhar no lixão... Vamos 

nos contentar com isso, por favor. Para que colocar 

nesse mundo uma criança, se não pudermos lhe dar 

essas coisas? Para ela sofrer o que nós sofremos? 

- Você tem razão... mas... e se eu tentar só 

até um limite, se eu tentar só 10% do que ganhei? 

- Já passamos por isso antes. Você não vai 

conseguir parar, pois “na próxima pode ser a vez da 

sorte...” 
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Ele encostou no sofá super macio e ficou 

observando pela janela os prédios em volta e o céu, 

encoberto de uma névoa marrom avermelhada. 

- É um mundo tão duro, o que seria de nós 

nesse mundo sem nossos sonhos, não é? 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

70

Interferências do Sonar 16 

Montadores 

 
- Atenção!! 

Um alvoroço se espalhou pelo hangar. 

Milhões daqueles minúsculos seres, magrinhos, sem 

pelo, de focinho fino e rabos tão habilidosos quanto 

suas mãozinhas, formavam fileiras tão ordenadas 

quanto um caderno quadriculado de linhas e colunas 

milimetricamente calculadas, esperando pelas 

ordens. 

- Os códigos já foram gerados e estão sendo 

distribuídos... 

Na parte de trás do hangar uma centena 

daqueles seres se mantinham relaxados, alguns 

com seus bracinhos cruzados atrás da cabeça, 

outros aparavam suas unhas, e alguns até 

cochilavam. 

- O que está acontecendo aí atrás? 

Alguns se entreolharam e um deles tomou a 

palavra. 
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- Estamos na área INS-010, senhor. Ontem a 

maioria de nós passou a noite acordada. Alguns 

chegaram há poucas horas e mal conseguiram 

dormir. Nosso setor precisa de um horário 

diferenciado, senhor. Nosso trabalho só começa 

quando a maioria aqui já está de volta, cuidando de 

seus afazeres em casa, ou descansando. 

O comandante não permitiria que o burburinho 

que se iniciava se transformasse em um alvoroço, 

atrasando os trabalhos do dia.  

- Entendo. Falaremos sobre isso depois. 

Podem descansar, agora. O restante. Peguem seus 

códigos. Há milhões adormecendo nesse exato 

momento, árduos por sonhos que acalmem suas 

almas, que os revigorem para mais um dia de 

labuta, que realize seus desejos mais secretos, ou 

inspire-os para novos rumos. Vamos! 

E assim, ainda alinhados, sem correria, mas 

com a urgência necessária, cada um passava nos 

guichês dispostos por todo o entorno do enorme 

hangar e pegava seus códigos, que determinavam a 
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localização do humano e os sonhos que teria 

naquela noite. 

Com os códigos em mãos eles levantavam 

voo, numa espécie de impulso vertical e sumiam 

assim que passavam pelo teto, agora aberto, do 

hangar. Então uma chuva de estrelas, imperceptível 

ao olhar humano, se espalhava por todos os cantos 

do planeta. Uma chuva colorida, com estrelas de 

todas as cores e tamanhos. O pó mágico dos 

sonhos.  

Seu Adelardo recebeu estrelas azuis. As 

estrelas azuis eram de sonhos tranquilos, e ele 

estava precisando de um desses, então naquela 

noite sonhou com o filho que perdera há pouco 

tempo. Entre abraços e passeios à beira-mar eles 

colocaram a conversa em dia. Amanhã Seu 

Adelardo estaria mais conformado com a perda. 

Aline recebeu uma estrela alaranjada. O bom 

da estrela dessa cor era que o sonho daquela noite 

seria energizante, dinâmico, cheio de aventuras. Por 
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outro lado, esses sonhos sempre vinham com algum 

ensinamento. Faz parte. 

Nilda, embalada em um sono profundo, não 

viu as estrelas vermelhas caírem do teto. Coitada. 

Noite agitada. 

Um quarteirão inteiro recebia uma chuva de 

estrelas pretas. Nenhum deles conseguiria lembrar 

dos sonhos daquela noite. Sorte deles. 

Algumas casas, e essas eram raríssimas, 

recebiam estrelas lilases. Sonhos lúcidos. Esses 

eram de outra categoria. Nem sempre bem 

recebidos. Mas se estavam tendo, tinham feito por 

merecê-los. 

E assim seguia a noite, espalhando sonhos, 

enquanto alguns da área INS-010 , que esperavam 

o sono sem sucesso, observavam de suas janelas e 

juravam ter visto um brilho como uma chuva em 

arco-íris desvanecendo sobre a cidade. 
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Interferências do Sonar 17 

Dejà vu  
 
Sentados à mesa do café, falavam pouco, 

cada um se atualizando das notícias no seu 

aparelho eletrônico. Ele achava fantástico a 

velocidade com que podíamos ter acesso às notícias 

agora; ela achava sensacional poder ler as notícias 

sem ficar com os dedos sujos da tinta dos jornais.  

- Me passa a manteiga? 

Ele alcançou a manteiga para ela que esticou 

o braço para pegá-la, fazendo a manga da camisola 

levantar, deixando à mostra parte do antebraço 

antes coberta. 

- Como arrumou isso?  

- Isso o que? 

Ele apontou seu antebraço e ela viu um 

enorme hematoma. 

- Nossa! Não tinha visto. 

Ela esfregou  braço, tentando buscar na 

memória o que poderia ter causado aquilo. 
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“Estava na varanda de uma casa linda, com 

um jardim que a vista não podia alcançar os 

contornos em sua totalidade, com um chafariz em 

forma de um anjo, derramando água por um jarro. 

Segurava um copo de suco de laranja e, de pé, 

admirava um beija-flor que rodopiava em volta dos 

vasos de flores penduradas na varanda, quando 

ouviu o chamado do marido que vinha saindo pela 

porta com a frase de sempre “olha o passarinho!”. 

Ela encostou na mureta da varanda, fazendo pose 

de “diva”, jogando a cabeça levemente para a 

esquerda e para trás, com os olhos fechados 

e...cabum! errou a mão, perdeu o equilíbrio e caiu 

como uma jaca para o lado de fora da varanda. O 

marido correu para acudi-la, largando a câmera, 

mas encontrou-a às gargalhadas, tentando se 

recompôr. Por sorte, com o susto, ela tinha largado 

o copo do outro lado, evitando assim, um acidente 

maior.  

- Você está bem? 



 

® Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Autorais - Nº 004574 

76

Ela levantou com a ajuda do marido, e a mão 

foi automática esfregar o antebraço, enquanto ria  e 

ajeitava a roupa. 

- Não conte isso pra ninguém, ou mato você. – 

Dizia entre lágrimas causadas pelas gargalhadas.” 

 

Enquanto passava manteiga no pão ela 

franziu a testa e olhou para o marido. 

- Que estranho. Acabei de lembrar de meu 

sonho, e adivinha? 

- Não adivinho. 

- Nele eu caia e machucava...adivinha? 

- O seu braço? 

- Esse aqui mesmo. – Falou apontando o 

hematoma. 

- Deve ter batido enquanto dormia. Algumas 

vezes fatores externos são captados e invadem 

nossos sonhos. 

- Pode ser... 
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Ela sorvia devagar seu suco de laranja, 

enquanto observava um beija-flor no vaso de flores 

pendurado, quando ouviu o marido chamando. 

Levantou o copo próximo ao rosto, ilustrando um 

brinde e exibiu seu sorriso mais bonito para o click. 

Voltou para a mesa e sentou-se para tomar café 

com ele, como faziam todos os dias. 

- Que estranho! Tive uma sensação de dejà vu 

agora... 

- Estranho por quê? Vivo fazendo isso. Normal 

você ter essa sensação de já ter visto isso... 

- É, mas foi como se eu tivesse um flash do 

que iria acontecer... Veio uma “lembrança” de uma 

cena em que estávamos tomando café, em outra 

casa, e eu contava de um sonho em que isso aqui 

acontecia. Você chegava, falava “Olha o 

passarinho!”, eu me apoiava ali para fazer graça... e 

caia... 

- Nossa!! Tá bom... já acordou? 

- Não sei... Acho que sim.  

- Sonhos premonitórios? 
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- Pode ser... 
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Interferências do Sonar 18 

Moralidade 

 

Às vezes ela tinha sonhos muito inquietantes. 

Desses não conseguia falar com ninguém. Eram 

bizarros demais para admitir que tivessem se 

formado em sua mente. Que pensamentos imorais 

eram aqueles que a assombravam enquanto 

dormia? 

Um dos primeiros foi aquele em que ela 

participava de uma orgia, na qual experimentava um 

prazer intenso, como nunca sentira antes em suas 

relações. 

Outra vez ela se deliciava com fezes. Raios! 

Por que alguém teria uma curiosidade tão repulsiva? 

Daquela vez ela passou dias enjoada, até que outro 

sonho veio e afastou as lembranças daquele. 

Um dos mais assustadores foi o que ela era 

um tipo de assassina de aluguel. Matava com 

requintes de crueldade e sem o menor sinal de 

emoção. Torturava, espancava, esquartejava e 
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assistia as vítimas agonizarem com a calma de 

quem espera um bolo ficar pronto. 

Certa vez, num papo entre amigos sondou o 

assunto, aproveitando que a conversa tinha mesmo 

se encaminhado para o mundo onírico. 

- Quem aqui consegue garantir que seus 

sonhos têm cores? 

- Eu posso. – Respondeu um amigo – Teve 

uma vez que sonhei com uma cobra amarela de 

listras rosas que conversava comigo em espanhol. 

Entre gargalhadas, a conversa descambou 

para outros caminhos. Ela tentou voltar. 

- Alguém já viu sangue nos sonhos? 

Vermelho. 

- Eu já. Uma vez sonhei que tinha 

menstruado. Adivinha o que aconteceu quando 

acordei? Achei aquilo muito esquisito, viu? 

Começou a notar que ninguém falava de 

sonhos bizarros. Ou quando falava era sempre algo 

que via acontecer, nunca participando. Ficava 

imaginando se todos escondiam, por terem 
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vergonha e medo do que iam pensar deles, como 

ela, ou se só ela tinha sonhos assim. 

Já tinha lido sobre as ideias de Freud sobre 

sonhos serem impulsos e desejos reprimidos e tinha 

um certo receio de ter traços psicóticos. E, se fosse 

esse o caso, de serem eles descobertos. Logo ela, a 

senhora “faz tudo certinho”, considerada “a caxias”, 

“a careta” etc entre os amigos e conhecidos. 

Também já lera sobre os sonhos serem defesas de 

nosso organismo emocional, como a febre é de 

nosso organismo físico, e de se formarem no 

inconsciente, livres do ego e da consciência, 

segundo Jung. Mas então, se perguntava, somos, 

em essência, sanguinários, cruéis, repulsivos, 

bárbaros, é isso? Só a moral nos tornava racionais? 

Definitivamente não acreditava nisso. E o que queria 

saber mesmo era se nossa moral nos acompanhava 

nos sonhos. Se isso era para todos, ou só para 

alguns, se ela era uma exceção, ou se tinha algum 

desvio que desconhecia. Talvez nunca descobrisse 

com absoluta certeza mas, enquanto aqueles 
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sonhos a inquietassem, estava segura de sua moral 

na vida. 
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Interferências do Sonar 19 

Contínuo 

 
Ele corria por ruas e alamedas arborizadas, 

sentindo o suor molhar suas costas e escorrer pela 

têmpora, fazendo cócegas, e aquilo o irritava 

profundamente. Passou a mão para secar a gota 

maldita, que já chegava em sua sobrancelha 

esquerda, mas como se uma mão intrusa tivesse 

voltado um filme, lá estava ela de novo. Depois da 

quinta vez em que repetiu o movimento, desistiu e 

caiu no lago congelado que ladeava a rua por onde 

corria. No mesmo instante sentiu o gelo penetrar 

pela sua corrente sanguínea e pensou: “Agora vão 

me pegar, não consigo correr, não consigo nem sair 

daqui”. Levantou a cabeça em busca de ar e se 

deparou com um escritório vazio e congelado pelo 

aparelho de ar condicionado, que agora espalhava o 

frio com mais facilidade pelo ambiente vazio. Olhou 

em volta e não conseguia se conformar com a 

possibilidade de ter dormido no trabalho. Então 
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ouviu um barulho vindo do corredor do lado de fora 

da porta que dava na recepção. Eram passos 

subindo as escadas. “São eles. Foge agora pela 

saída de incêndio do outro lado. Eles vão te pegar!”, 

dizia aquela voz em sua cabeça. E ele fez, correu 

para a porta estrategicamente posicionada para 

casos de emergência. Lembrou de seu primeiro dia 

e da secretária que serviu de cicerone lhe 

apresentando o escritório: “Guarde bem essa porta e 

sua localização. Nosso escritório fica no sétimo 

andar, ocupamos o andar inteiro e a recepção é 

perto da escada e dos elevadores, mas sua sala 

não. É bem mais rápido sair por aqui.” Ele confirmou 

com um sorriso enquanto pensava que aquilo 

parecia muita preocupação com uma possibilidade 

tão remota, quando notou seu olhar penetrante e 

ouviu sua voz, quase num sussurro: “Ela é 

disfarçada em porta de armário para te dar mais 

tempo de fuga. Eles não a considerarão tão rápido”, 

seguida de uma piscadinha confidente, de quem 

acaba de segredar uma dica importante para um 
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amigo. Chegou em frente da porta junto com o final 

das lembranças, abriu e fechou de volta, evitando 

deixar a dica de por onde tinha saído. Desceu pela 

escada de incêndio dois andares e o suor em suas 

mãos o fez escorregar, quase despencando para 

uma morte horrível. Pulou para dentro do escritório 

do quinto andar pela janela do banheiro e já estava 

quase saindo quando uma voz o chamou da 

recepção, avisando que ele estava esquecendo sua 

carteirinha do plano e lembrando que ele deveria 

ligar para marcar a nova consulta quando tivesse o 

resultado dos exames. Concordou guardando a 

carteirinha e saindo, mais para fugir do que por 

entendimento e pôs-se a correr escadaria abaixo, 

passando como um raio pela portaria e continuando 

a correr por ruas e alamedas arborizadas, sentindo o 

suor molhar suas costas e escorrer pela têmpora, 

fazendo cócegas, e aquilo o irritava profundamente. 

Dejà vu, pensou. Passou a mão para secar a gota 

maldita, que já chegava em sua sobrancelha 

esquerda, mas como se uma mão intrusa tivesse 
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voltado um filme, lá estava ela de novo. Depois da 

quinta vez em que repetiu o movimento, desistiu e 

caiu no lago congelado que ladeava a rua por onde 

corria. No mesmo instante sentiu o gelo penetrar 

pela sua corrente sanguínea e pensou: “Agora vão 

me pegar, não consigo correr, não consigo nem sair 

daqui”. Levantou a cabeça em busca de ar e se 

deparou com um quarto escuro e gelado. Virou para 

o lado e desligou o aparelho do ar condicionado. 

Virou para o outro lado, pensando em como aquele 

sonho maluco se desvaneceria quando acordasse 

pela manhã, e esbarrou o braço em algo pegajoso. 

Sentou-se de um pulo e olhou perplexo para a 

desconhecida coberta de sangue ao seu lado. Foi 

quando ouviu o barulho de uma porta sendo 

derrubada. Abriu a janela e pulou. Era bom morar no 

térreo. Correu pelas ruas e alamedas arborizadas, 

pensando em quanto daquilo seria real. 


