
“‘Deixa essa flauta, que toca de 
coração,
E cante hinos de pura alegria.’
Então, tornei à mesma canção,
E ele chorava, enquanto me ouvia.”

“‘Toque uma música sobre uma 
ovelha!’
A qual toquei com enorme gosto.
‘Flautista, repita-a perto da 
minha orelha’,
Eu toquei e lágrimas cobriram 
seu rosto.”

“Flauteando por vales ferinos,
Canções de alegria eu tocava,
Quando numa nuvem vi um menino,
Que me disse com uma risada,”

“‘Sente-se e a escreva, flautista,
Num livro que todos possam ler.’
Então, ele desapareceu da 
minha vista,
E um bambu oco fui colher.”

“E criei uma pena rústica,
E manchei com tinta a água,
E registrei minha alegre  
música para o rejubilo  
de toda a criançada.”
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Livro Um:
Canções 
de Alegria

Capí tu lo  Um:
Alguns Antecedentes Familiares

Estas palavras, cunhadas em 1789, são de William Blake, 
que as usou na introdução de suas Canções da Inocência. 
Servirão do mesmo modo para introduzir minha Canção 
da Inocência; uma narrativa não da minha vida, mas do 
meu Despertar. Caros leitores, eu lhes apresento…

Era uma 
vez...
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…uma raça chamada 
Des-Mesu: raramente 

vistos, mas muito discutidos, 
lendas universo afora. Chamar as 

esferas risonhas de enigmas luminosos 
seria eufemismo. A palavra imperscrutável ainda 
é pequena para dar conta de seu mistério.

Pergunta: como 
rotular seres dos 
quais não se sabe 
a origem, cujas 
manifestações a 
pleno acaso não 
são nem previsíveis 
nem explicáveis…

...nem o 
mínimo 
indício 
de pro-
pósito ou 
sentido?

Resposta: 
não rotule.

…e cujos atos não aparentam motivação…

13



Apenas observe, 
analise, codifique 
e, por fim…

Era frequente entre esses  
sábios que citassem o caso do 
planeta Bazum.

Não que filósofos e sacerdotes não se atropelassem 
para achar sentido em algo que claramente não o tinha. 
Alguns chegaram ao ponto de chamar os Des-Mesu de 
instrumentos do divino, aqueles que vinham anunciar  
o Milênio.

Um mundo que não vira nada além 
de guerra incessante ao longo 
de duzentas gerações. Bilhões e 
bilhões de massacrados, e ninguém 
nem sequer lembrava o porquê de 
o conflito ter começado.

Um dia, os 
Des-Mesu se 
manifestaram…

E mais: ninguém 
estava nem aí.

...desista.
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Outros pânditas, 
evidentemente, 
disseram o 
oposto: que os 
Des-Mesu eram o 
mal encarnado; 
criaturas diabólicas 
que saíam a plantar 
as últimas sementes 
da corrupção 
em um universo 
condenado.

Estes citavam 
o caso do 
planeta Gozijo.

Um planeta de gente inteligente, sensível e bondosa; 
exemplos do que há de nobre na Alma Eterna.

Qual foi a 
recompensa 
pela hospita-
lidade?

Quando as esferas luzentes começaram a surgir em seu mundo, 
os gozijanos corresponderam com festejos que duraram semanas.

Os crédulos cantaram 
hosanas e aleluias: 
“A vida é boa”, 
proclamaram. “O Deus 
que zela por nós  
é bondoso”.

...e a paz instalou-se em Bazum.
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Os gozijanos que 
sobraram prefe-
riam ter morrido.

Os incrédulos soaram os 
tambores da perdição: “A vida é 
desgraça”, proclamaram. “O Deus 
que nos atormenta é furioso”.

Os Des-Mesu 
seguiram seu rumo, 
alheios ao rebuliço.

O mais desconcertante nas peripécias das 
“esferas” eram os sequestros. Era sempre a 
mesma coisa, no mundo que fosse: um bando 
deles se manifestava em torno de um indivíduo 
que, apavorado, era erguido ao céu, serafínico, 
ao som de risadinhas. E, de repente…

Não se via padrão na seleção 
das vítimas: levavam tanto o 
monge quanto o homicida, 
gostosas e caducos, 
transmucosos shacturnianos 
e melamorcegos 
grangunianos. Ninguém 
estava a salvo.

“Se Deus é bom,” 
matutavam alguns, 
“por que escolher o 
santo e o pecador?” 
“Se Deus é furioso”, 
perguntavam-se 
outros, “por que os 
condenados riem 
quando levados 
à Danação?”

Os pânditas 
ficavam 
confusos.

…sumia.

A peste.
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No livro “Somos Todos 
Formigas em um Cosmo 
Sem Sentido”, Phillit 
afirmou o que era óbvio a 
todos, menos aos sábios:

Ragstone Phillit 
tinha uma resposta.

“Os Des-Mesu”, escreveu 
ele, “são criaturas cuja 
única motivação — e 
chamar de motivação é 
forçar a credulidade — 
é a veneta…”

“Assim, rotular tais 
seres e buscar 
provas de 
inteligência divina 
ou raciocínio 
filosófico em seus 
atos é um absurdo”.

“…uma impulsividade 
tão profunda e tão  
complexa que 
transcende nossa 
limitadíssima con-
cepção do termo”.

Infelizmente, Phillit não resistiu a 
usar os atos dos Des-Mesu como 
“prova” do sistema filosófico 
postulado no título do livro.

Ainda assim, apesar de toda pretensão, Ragstone Phillit estava correto em um 
aspecto: considerando as limitações de nosso pensamento e nossa linguagem, 
a “veneta” era o mais próximo que chegaríamos de entender os Des-Mesu.

E lá se foi 
a fama.

“Somos Todos 
Formigas em 
um Cosmo 
Sem Sentido” 
foi campeão 
de vendas em 
catorze sistemas 
solares. O 
séquito de Phillit 
chegou aos 
trilhões.

Phillit foi sequestrado.

17



Foi desta veneta que surgiu O Zoológico: 
destino de todas as vítimas desafortunadas 
do pop-poof-ping no palco celestial.

ATÉ 
QUE ERA 
AGRADÁ-

VEL...

TODOS OS 
ESPÉCIMES ERAM 

BEM ABRIGADOS E 
 ALIMENTADOS…

A EXPECTATIVA DE 
VIDA DELES AUMENTAVA 
ATÉ PERTO DO INFINITO.

Mas, caracteristicamente…

...não havia 
sentido algum 
na existência 
do Zoológico.

Os apreensores davam pouca,  
se é que alguma, atenção  
aos cativos, o que dava aos  
recém-chegados nada mais 
que tempo para refletir sobre 
sua condição.

Inevitavelmente, após 
dias a ruminar e razoar, 
de histrionice e histeria, 
eles chegavam à 
única conclusão 
possível:

Não havia 
conclusão possível.

E a vida seguia.
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A vida também 
seguia entre os 
habitantes de um 
obscuro planetinha 
chamado Terra.

O ano, de acordo com a medida que 
certos terráqueos usavam para computar 
anos, era 1946. O local era o Hospital 
Beth-El, na terra mágica do Brooklyn.

Foi àquele centro de curas que o 
agente sanitário Martin Bernbaum 
levou a estridente esposa Esther…

…e foi lá 
que Esther 
— dopada, 
anestesiada, 
onírica — deu 
à luz uma 
garotinha 
chorona:

Sheila Fay Bernbaum.

Cap í tu lo  Do is:
Mais Antecedentes Familiares
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