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Cinco anos depois...

Uma poeira fina cobria tudo, removendo a maior parte 

das cores. Preenchia o ar com uma fumaça fraca, e mes-

mo nas horas mais calmas da noite, quando nada se movia, 

ela baixava. O menor sopro do vento ou um piscar da asa 

de uma mariposa levantava redemoinhos de poeira. Havia 

horas ao longo do dia, enquanto o trânsito e as pessoas se 

moviam lentamente pela cidade, em que era impossível 

enxergar o outro lado da rua. Embora não houvesse trânsi 
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agora, a poeira emitida pelos carros permanecia imersa no 

ar por horas.

Pedro caminhou pela poeira, tentando manter seus pas-

sos tão leves quanto possível, mesmo que não adiantasse 

nada. Todos estavam cercados por seus pequenos redemoi-

nhos. Ele apertou sua máscara contra o rosto, mas, como 

sempre, a poeira era tão fina que bloqueava as passagens 

de ar e dificultava a respiração. Ele alcançou as grades  

do museu e fez uma pausa para respirar. As árvores que  

delineavam a rua lutavam para respirar também, suas fo-

lhas obstruídas já haviam morrido muito antes do outono. 

Ninguém conseguia se lembrar de quando chovera pela 

última vez. 

A água era agora o ouro do mundo, rara e quase se podia 

dizer que não tinha preço. Todos a racionavam usando ape-

nas poucos litros por dia e, conforme os meses se passavam, 

as reservas ficavam menores. 

Pedro virou-se para os portões, sentindo, como sempre, 

que estava em casa são e salvo novamente. Claro que o ar 
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não estava mais tão puro no museu, a respiração continuava 

difícil. A poeira ainda se acumulava em fluxos infinitos, em 

cada um dos cantos, e ninguém conseguia removê-la. 

Quando a seca começou, cerca de cinco anos atrás, e a 

poeira apareceu, as pessoas a varriam para longe. Grandes 

caminhões passavam pelas ruas da cidade, sugando-a para 

seus tanques, mas depois de alguns meses esse procedi-

mento deixou de fazer alguma diferença. A poeira sempre  

voltava durante a noite. 

Não havia sequer lugar para jogar a poeira. No começo, 

eles a despejavam no rio, que virou lama e foi lentamente 

deslocada para o mar. Mas, conforme os rios secaram, não 

havia mais água suficiente para carregar a poeira, e a lama se 

assentou em seus leitos. Então, as águas do rio se tornaram 

valiosas demais para se entupir de lama, e represas foram 

construídas ao redor dos estuários para barrar o escape na 

direção dos oceanos cheios de sal. O mesmo estava acon-

tecendo no mar conforme a evaporação levava o oxigênio 

embora, e os peixes já tinham há muito morrido.
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Pedro lembrava de ir ao rio com seu pai para ver as  

últimas poças secando ao calor intenso. A luz do sol havia 

eventualmente transformado os rios em concreto e você 

podia caminhar pelo meio dele num solo tão duro como 

o da rua. Os mares estavam encolhendo tanto que alguns 

países, antes separados por oceanos, tornaram-se tão próxi-

mos que dava para ir a pé e parecia que em breve o mundo 

inteiro seria um único continente sem fronteiras. 

As pessoas perguntavam-se para onde toda a água estava 

indo, mas ninguém sabia a resposta. Nos velhos tempos, uma 

seca em uma parte do mundo era compensada por chuvas na 

outra. Havia desertos vazios e áridos, mas também existiam 

florestas naturais onde até mesmo o ar era pesado e úmido. 

Agora, toda a superfície da Terra estava se transformando 

num deserto, e não importava quanto as pessoas perfuras-

sem o solo, não havia sinal algum da água desaparecida. As 

nuvens tinham desaparecido também, deixando o céu plano 

e calmo até onde os olhos podiam ver. A poeira que pairava 

no ar enfraquecia o brilho do sol e abrandava o calor feroz. 
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Os barulhos típicos da cidade tinham quase desapareci-

do. Não se ouviam sequer passos nas calçadas. O trânsito ti-

nha quase cessado por completo, e o mesmo acontecera com 

as conversas – as pessoas relutavam em tirar suas máscaras 

para conversar. A poeira tomava conta de tudo como a neve, 

mas enquanto a neve se esvaía conforme a Terra se movia e 

tudo voltava ao normal novamente, o mesmo não acontecia 

com a poeira. Ela apenas se acumulava cada vez mais.

Pedro subiu os degraus do museu e empurrou a primeira 

tela antipoeira que tinha sido construída entre as grandes 

colunas de pedra. A tela se fechou atrás dele e ele permane-

ceu parado enquanto um vácuo poderoso sobre sua cabeça 

sugava a poeira de suas roupas. A luz verde se acendeu e ele 

prosseguiu, passando pela segunda e terceira telas, onde a 

mesma coisa aconteceu antes que finalmente lhe permitis-

sem passar pelas últimas portas e então adentrar o museu. 

Mesmo com todas as telas e todas as cinco mil e sete ja-

nelas lacradas, a poeira ainda conseguia encontrar brechas 

para penetrar no prédio. Tinha entrado até em mostruários  
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de vidro lacrados, alguns dos quais não eram abertos há 

mais de cem anos. Não se comparava à camada externa, 

mas cobria tudo com uma película fina. Ainda dava para 

ver todos os mostruários, mas os vidros não brilhavam, 

era como se fossem foscos. Em seu interior, finas teias de 

aranha coletavam a poeira em seus fios, o que as tornavam 

mais visíveis, mas removê-las significaria abri-los, deixan-

do ainda mais poeira entrar. 

À medida que as cores iam desbotando, assim também 

esmaeciam a esperança e o entusiasmo. Era a mesma coisa 

no mundo todo: um grande desastre que deveria ter unido a 

humanidade, agora tinha subjugado a todos. Todas as ideias 

para consertar as coisas tinham dado errado e tudo havia 

adquirido certo ar de derrota. Quase ninguém visitava o 

museu agora. As pessoas estavam muito ocupadas com o 

aqui e o agora para se preocuparem com o passado. 

Pedro caminhou pela galeria dos fósseis, na direção 

da escadaria que levava ao topo daquele andar, onde ele  

morava em um apartamento atrás de uma porta de livros 
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com seus pais e seu avô. Esse era seu mundo. O museu era 

a sua sala de estar, seu jardim dos fundos e seu parque de 

diversões. Era um mundo que muitas pessoas veriam como 

frio, um lugar inóspito, salas após salas cercadas de história. 

Nada tinha vida, nada era atual, mas para Pedro o lugar não 

era somente onde ele passara toda sua vida; era também 

onde ele nascera quinze anos atrás.

O pai de Pedro, como o seu avô também o fora, era o 

zelador que cuidava do museu. Todas as noites, na hora 

do pôr do sol, ele seguia os últimos visitantes em direção 

à saída, esperando pacientemente enquanto eles retor-

navam para o mundo do lado de fora. Então, trancava os 

portões principais, fechando-os até a manhã seguinte. Ele 

conseguia ver reflexos irreconhecíveis da magia do mu-

seu nos olhos daqueles últimos visitantes, especialmen-

te no rosto das crianças. Nunca lhes ocorrera, principal-

mente aos adultos, que o museu fosse algo mais que um 

monte de corredores de granito repletos de história morta. 


