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Parte 1 - A Missão

CAPÍTULO 1
O CHAPÉU
O que é um pontinho no meio do oceano?

O

pontinho no meio do nada em questão era Pedro Malasartes. O
coitado estava havia horas tentando se livrar da infinidade de
água salgada que entrava insistentemente pelas frestas e rachaduras
do bote velho que o abrigava. O bote era seu único pedaço de salvação naquele sem-fim de água. Perdê-lo seria o mesmo que perder-se. Pedro era moço de crenças sempre positivas. Se alguém avaliasse
sua situação naquele instante, diria que o barco estava meio cheio e
que em breve afundaria. Mas, na visão de Pedro, aquele barco estava
meio vazio e, enquanto ele o mantivesse assim, teria chances de chegar em terra firme.
O que ele não contava é que, para qualquer lado que voltasse
seu olhar, o horizonte lhe trazia a mesma paisagem. Uma linha tênue
que separa o céu do mar e só. Na verdade, não é que ele não contava.
Ele até percebia não haver nada em um raio de quilômetros, mas se
organizava em ordem de prioridade. E a prioridade ali era manter o
barco cumprindo sua função enquanto barco: navegar. Após dar um
jeito de mantê-lo cumprindo seu propósito, Pedro poderia pensar em
passar para a prioridade número dois. Escolher um rumo que o levasse para terra firme.
Tirou mais três braçadas de água do bote, enquanto o equivalente a isso adentrava pelas rachaduras. Enxugou a testa em vão, pois
suas mangas estavam molhadas. Deu uma breve pausa em seu ofício
para observar o horizonte. E foi nessa olhadela que seu otimismo foi
encurralado.

Foi custoso, mas teve de admitir: estava mesmo ferrado!
Em meio a ondulações e chacoalhões, reparou em um intruso naquele cenário. Um chapéu branco boiava na superfície transparente.
Achou estranho. Não era seu chapéu. Não havia chapéu em seu bote.
O barco que o abandonara à própria sorte já tinha partido havia muito
tempo. De onde viera aquele chapéu?
– Olá – chamou uma voz que fez Pedro virar o corpo para ver
quem tinha falado à sua direita. – Precisa de ajuda?
Pedro não demorou para assimilar a ironia do que via. Um homem na água, que surgira do nada e obviamente não tinha para onde
ir, lhe perguntava se ele precisava de ajuda.
– Ajuda? Eu? Acho que sou eu quem deve lhe fazer essa pergunta, não?
– Ora, vejo que está com problemas com seu bote. Ele parece
meio cheio – disse a cabeça fora da água.
– Na verdade, ele já está meio vazio – inadmitiu Pedro.
– Tá bom, você quem sabe – disse o outro. Logo passou a olhar
para os lados procurando algo. – Por acaso, viu um chapéu por aí?
Por incrível que lhe parecesse, tinha visto o tal chapéu, pensou
Pedro.
– Vi, sim. Está ali adiante, do outro lado do barco – e o homem
sumiu num mergulho e, em um milésimo de segundo, sua cabeça saiu
da água embaixo do chapéu, que o vestiu muito bem.
– Como foi que você... – começou Pedro. – Deixa pra lá!
O homem de chapéu deu uma boa olhada no bote de Pedro.
– Tem certeza de que não quer uma ajudinha? Estou hospedado
na casa dos meus primos para uma reunião muito importante. Não há
terra firme em um raio de quilômetros daqui – e Pedro falou mentalmente “eu sabia”.
– Primos? Está louco, companheiro? Você mesmo falou que não
há terra firme por aqui – disse Pedro, começando a perder a paciência
por achar que o sol escaldante e a sede o estavam fazendo perder o
juízo.
– Mas eles não moram em terra firme. Eles moram lá embaixo – e
o homem apontou para o fundo. – Olha, se tudo der certo, vou partir
numa missão em breve. Eu e meus companheiros de viagem podemos
te deixar em algum lugar no caminho. O que acha?
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Pedro deu uma risada descrente. Uma lasca da madeira do casco
se soltou e o barco passou a ser engolido mais depressa pela água salgada.
– Você veio lá de baixo, é? – perguntou já arrependido de se render à loucura que era o papo daquele homem de chapéu. Deu uma
rápida olhada para dentro de si e fez uma breve consulta à sua personalidade. Era otimista. Precisava acreditar. – E o que eu teria que fazer
para chegar lá?
– Só pular na água. Eu te levo – respondeu o outro sem titubear.
O barco chegava ao limite da linha da superfície quando Pedro
pulou e foi abraçado pela água fria. Sentiu o homem do chapéu segurá-lo pelo braço. Depois disso um emaranhado de bolhas o engolfou
e uma sensação de afogamento o acometeu. Estava sendo arrastado
para o fundo. Os raios de sol que penetravam a água ficaram lá em
cima, cada vez mais longe. À distância, pôde assistir ao velho bote ser
completamente engolido pelo mar. Cada vez mais fundo. Uma pressão arrebatava seus ouvidos e suas têmporas. O gosto de sal estava
impregnado inclusive em seus pulmões. E seu entorno ficava gradativamente mais escuro e gelado. Uma sonolência urgente o invadiu,
obstinada e certa de que deveria apagá-lo, desligá-lo. E foi o que aconteceu. Tudo escureceu de vez.
Lá em cima, na superfície do oceano, já não havia pontinho algum.
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