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A coisa é simples assim: é preciso colonizar.
E RR/1.111 parecia tão bom, ou tão ruim,
quanto outro lugar qualquer. O que lhe chamou a atenção foi, simplesmente, o número;
e o número não dizia muito.
Dizia que estava perto dos confins da galáxia, dizia que era um planeta não gasoso. E
não dizia mais nada, a não ser que a sorte,
ou o azar, havia combinado o mesmo dígito
quatro vezes.
Quando Allen chegou ali, e para ele “ali” era
“Deus sabe onde”, descobriu o que já temia:
que não passava de outra colônia incipiente,
empoeirada e esquecida no meio do nada.
Ou seja, mais um lixo espacial.
O planeta era Tipo T, mas não se parecia
em nada com a Terra. Quando era assim, os
engenheiros “plantavam” telas.
Havia cinco domos gigantescos de cristal
de alumínio em RR/1.111. Cada uma dessas pretensas “cidades” tinha em seu interior um céu azul claro aprazível, enormes

edifícios cinzentos abobadados, uma agradável paisagem suburbana de pradarias e
bosques verdes e uma população escassa,
para a qual a cidade acabava sendo imensa.
Allen caminhava sob o céu límpido que
não podia bronzeá-lo, fechando os olhos
de quando em quando e sentindo a luz em
suas pálpebras. Era melhor fechá-las se quisesse manter o feitiço, pois aqui e ali a ilusão
se partia e vazava um pouco de realidade
através das fendas na gigantesca projeção.
Virando uma esquina, ao lado de um edifício ou entre duas nuvenzinhas brancas, sempre se mostravam pedacinhos da
verdadeira face de RR/1.111. Eram quase
imperceptíveis, mas para uma mente como
a de Allen, treinada para procurar desilusões, era fácil achá-las: caretas cinzentas no
meio do paraíso.
Naquele dia havia achado cinco novas
falhas nos escudos de projeção holográfica,
a conta chegava agora a 128. Allen suspirou
resignado, já não poderia mais sustentar
a farsa por muito tempo, sua mente havia
compreendido o que ele obstinadamente
tentara ignorar durante aqueles oito meses...
Mas já havia mordido a maçã e isso implicava que era hora de dar o fora dali.
Voltou a suspirar quase com alívio. Sustentar uma ilusão, ainda que esperançosa,
sempre requer um esforço colossal, um
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emprego de energia mental devastador, e
ele estava muito cansado. Além disso, cedo
ou tarde, a decepção sempre o alcançava.
Colocou os óculos e encarou o mundo de
frente. As lentes de cristal anulavam os raios
de projeção e mostravam o domo tal como
era, uma enorme trama de favos transparentes, com vários quilômetros de base e
uns cem metros de altura em seu zênite,
através da qual RR/1.111 se mostrava: nada
de pradarias, bosques ou céu azul, mas sim
desconexas nuvens cinzentas de metano
girando enlouquecidas, furacões arrastando
todas as coisas soltas que encontram em seu
caminho e rochas basálticas cintilando às
luzes da cidade.
O domo era uma bolha em meio a um
eterno vendaval noturno, um vendaval sem
chuva, mas com ventos capazes de arrancar
a carne dos ossos de um desavisado.
As telas holográficas se esforçavam para
mostrar aos olhos nus uma paisagem mais
benéfica ao espírito humano, uma paisagem
de sonhos, como aquelas da antiga Terra,
para que os miseráveis colonos se sentissem
um pouco melhor.
Isso era RR/1.111, uma colônia que em poucos séculos se transformaria em uma nova
Terra, mas que agora era apenas uma pesada
mentira asfixiante.
– Uma mortalha de pesadelos – murmurou.
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De vez em quando tinha um pensamento
poético. Estúpido, mas poético. E entre tais
pensamentos, em geral, não pensava muito.
Sim, isso era RR/1.111. E, quando se baixava
a vista dos céus e se observava um dos transeuntes cinzentos caminhando por dentre o
cinza dos edifícios que se camuflavam sobre
o tom acinzentado do planeta, as pessoas
não eram muito diferentes.
Aqueles que iam para as colônias não eram
exatamente a nata da sociedade. Caras feias,
enrugadas antes do tempo, sujas; mulheres
magras e ossudas, mal alimentadas desde o
ventre materno; homens desconjuntados,
sem dinheiro para operar suas malformações ou curar suas feridas. E, ainda, o pior
se escondia na parte de dentro deles, onde
não podia ser visto.
Allen mesmo tinha um mapa escarificado
em seu rosto, mas não usava a tela para fingir uma aparência sadia e bela como faziam
os demais. Não é que fosse um amante da
verdade ou que meditasse sobre a moralidade do engano, sua atitude era melhor
atribuída ao seu caráter melancólico e algo
masoquista.
Uma mulher, quase puro osso, com uma
mecha de cabelo sem brilho no crânio, aproximou-se dele de modo insinuante. Um de
seus olhos estava velado de branco, o outro
12

tinha um brilho desejoso, quase suplicante.
Parou em sua frente e lhe sorriu, não se
havia dado conta ainda, ou quem sabe não
enxergasse muito bem com o olho bom.
Allen tirou os óculos lentamente e arqueou
as sobrancelhas de um modo brutal e sarcástico que dizia: “sei como você é de verdade”. A mulher, de cabelos loiros abundantes, deixou de sorrir, baixou os olhos
verdes profundos quase com vergonha e,
apressada, murmurou uma ofensa, encolheu os ombros e se afastou, rebolando
os quadris voluptuosos que Allen desejou
que fossem reais.
O sol deixou de brilhar sobre a figura
escultural quando Allen recolocou os óculos, o espectro dobrou à esquina escura,
mancando.
Provavelmente havia se comportado como
um babaca repugnante expondo-a daquele
jeito, mas quem se importava?
Seguiu pela avenida central. O carnaval
grotesco acenava e sorria com prazer; cada
homem e mulher passeava como se numa
passarela, seguros das imagens que os outros
viam: beleza, juventude, saúde, riqueza. Os
holoprojetores que mentiam um mundo
paradisíaco mentiam também rostos e figuras esplêndidas. Os estúpidos se enganam entre si e
sabem que são enganados, pensou Allen. Ele tam13

bém havia participado do baile de máscaras
por um tempo, mas, que sentido havia?
Os rostos sorridentes se paralisavam em
caretas quando viam os óculos de Allen;
era como se os capturasse nus. Sabiam que
ele podia vê-los tais como eram, que os flagrava em suas ingênuas mentiras.
E ele se regozijava, em sua ridícula perversão, com esse poder.
Mas, Allen sabia bem, era um poder suicida
o seu: enxergar a mentira alheia era, simplesmente, desvelar a sua própria.
Remoendo sua autodestruição sulfúrica,
virou à esquina errada.
Iris caminhava em sua direção.
Allen pensou em dar meia-volta, mas a voz
da garota o deteve.
– Não tão rápido, seu vierme!
Seu sorriso era de prazer antecipado.
Ele nem sequer a corrigiu, era parte de sua
estúpida vingança deixar que ela falasse um
idioma mal-ajambrado e mutilado, e que
acreditasse correto. A essa altura, Iris falava
uma gerigonça quase irreconhecível... E o
que isso tinha demais? Ele também merecia
algum prazer nessa “relação”!
Mas era estranho sentir prazer com Iris, e
Allen ficou congelado, estático, aterrado,
enquanto ela acariciava seu rosto, seguindo
uma das múltiplas fendas de suas cicatrizes.
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– Jiá está quase na hoira, meu aimor – a
garota sussurrava lentamente, e Allen não
supôs se o fazia com seus lábios ou se
lhe introduzia as palavras diretamente no
cérebro. – Algum dia vais ter que me dizier
como surgiram eissas marcas.
Allen baixou a vista até a pequena figura,
quase vinte centímetros mais baixa que ele:
Deus, como era bonita!
Iris pegou-lhe pela mão e começou a caminhar pelo beco até o apartamento. Allen a
seguia mansamente, como se hipnotizado,
tal como sempre fazia.
Entraram no quarto escuro, que era todo
o apartamento, e Allen se sentou na cama
enquanto Iris se despia.
Como podia convencê-lo sempre? Na verdade tinha algum poder psíquico de controle sobre ele ou era simplesmente aquela
pele de veludo acinzentada, aqueles pequenos olhos pretos e o emplumado cabelo que
caía suave sobre seus ombros, como o capuz
violáceo de um vilão?
Ignorava como ela estaria depois desse novo
encontro, mas não acreditava que pudesse
ser ainda mais bonita do que naquele
momento, tal como sempre acontecia.
Quando ficou nua, Allen contraiu-se numa
careta de desgosto. Nada naquele corpo
estava no lugar, todos os excitantes órgãos
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sexuais de uma mulher estavam atrofiados,
ainda que ele soubesse muito bem que funcionariam.
– Loigo, loigo, meu aimor, serei coimo tu
queires.
O sussurro voltava a colar-se em seu cérebro.
– Mas quantas vezes mais serão necessárias?
A resposta de Allen estalou como um chicote. A garota se deteve a meio caminho da
cama, o rosto de um anjo, o corpo de um
animal mutilado.
A surpresa durou alguns segundos, mas Iris
voltou a sorrir, segura, muito segura de si e
de seu poder. Sentou-se sobre os joelhos de
Allen e aproximou seus olhos pretos, seus
deliciosos lábios acinzentados a seu rosto,
enquanto lhe tirava os óculos.
Quando Iris deixou as lentes no piso e o
encarou novamente, seu rosto era exatamente o mesmo. Allen sabia, com ela não
havia desilusões, tampouco esperança.
Os dedos aveludados da garota voltaram a
passear pelas velhas feridas do rosto de Allen,
uma a uma, e enquanto isso ele começou a
se despir. Em muito pouco tempo, ambos
estavam deitados na cama, comprovando
uma vez mais que eram feitos, literalmente,
um para o outro.

16

17

18

Os cabelos de plumas de Iris repousavam
sobre o rosto de Allen, que a abraçava entre
satisfeito e assustado; o suave vai e vem da
respiração da jovem o sedava, acalmava sua
mente. Então ouviu o primeiro “crec” e saltou da cama, o coração a galope, o medo
tencionando os músculos.
Os ruídos se sucediam cada vez menos espaçados. Iris acordou e levantou o rosto. Seu
olhar foi, por um instante, estranho e parecia
confusa enquanto mirava Allen de pé, despido e tremendo, observando-a com aqueles
olhos injetados de espanto que sempre tinha
quando era chegado esse momento.
Com um novo crec, uma rachadura enorme
se abriu no rosto da garota, como se sua
pele fosse uma casca a se partir. Ao longo do
corpo inteiro, abriam-se mais e mais rachaduras com aquele ruído espantoso e seco.
A pele se separava e por debaixo pulsava
outra nova, um pouco mais rosada que a
anterior, ainda que igualmente acinzen-

tada – Allen havia notado que, mesmo
que mudasse, sua pele voltava sempre ao
mesmo tom basáltico inicial.
Um novo estalo se ouviu e uma fenda oblíqua se sobrepôs às demais no rosto de Iris:
a pele abria-se e se curvava pra fora, seca e
dura como uma crosta.
Allen não podia deixar de tremer e observá
-la. Iris sustentava seu olhar. Ela se deleitava
com seu sofrimento? Num espasmo, metade
do rosto da garota se abriu como uma flor
em meio a estalos secos.
Allen caiu de joelhos, vomitando, ouvindo
explodir a risada de Iris, sentindo, logo
depois, suas mãos rachadas e de pontas cortantes acariciarem seus cabelos enquanto a
voz se colava à sua mente:
– Se aicalme, meu aimor. Falta poico,
muito poico.
Allen não quis levantar a cabeça enquanto
os pedaços secos de pele caíam ao seu redor,
duros como pedra, no ritmo lento de uma
canção que Iris cantarolava entredentes.
Terminou de se vestir com relutância. O
gosto de bile amargando a boca. Evitou
olhá-la de frente durante todo o tempo que
levou nessa tarefa. Ela saboreava seu incômodo, isso era certo, senão por que sempre cantava enquanto trocava de pele como
uma jiboia de granito?
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Já não se escutavam os crecs da pele se
rachando, mas os sons dessa pele calcificada
se chocando contra o piso de metal eram
tão repugnantes quanto os anteriores.
– Já vais?
A voz era tão doce e insinuante que Allen
quase disse “não”.
– Deixa. Eu recolho tudo quando voltar.
– É o mínimio que poides faizer. Depois de
tuido, tu ainda me faizes isso.
Allen virou-se enfurecido. Pequena besta
lasciva! O que era “isso” que ele fazia a ela?
E o que ela fazia a ele?
Mas a garota era outra vez uma boneca de
porcelana, uma beleza ainda mais desejável
que na noite anterior. Seus cabelos já não
eram tão emplumados e estavam adquirindo uma tonalidade aluminizada ao secarem. Os olhos eram um pouco maiores e
amendoados, definitivamente seus seios
estavam começando a se parecer com o que
deveriam ser e os traços haviam tomado
uma definição mais nítida e humana.
– Gostaiste?
Iris se levantou e deu uma volta em seu próprio eixo, amassando com os pés os restos
esfarelados de sua pele velha. Allen parecia
hipnotizado novamente.
Ela leu seu olhar, seu desejo, e sorrindo suavemente disse:
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– Mas ainda não poidemos faizer isso, eu
ainda sou tua filhia...
Allen sentiu aquela declaração como um
soco no estômago e saiu correndo do
apartamento.
Desceu as escadas aos tropeços, sem respirar, a cabeça febril. Caiu de bruços no chão
ao passar pela entrada do edifício; levantou-se e seguiu correndo uma ou duas quadras mais, não sabia bem onde estava nem
o que fazia, até que meteu a cabeça debaixo
do jorro de água de uma torneira em um
banheiro público.
Sentou-se no piso sujo, em frente ao espelho, e reconheceu os olhos amendoados de
Iris nos seus.
Por um instante desejou ser capaz de arrancá-los. Logo os fechou e respirou fundo,
pausadamente, até que o fedor do lugar o
arrancou de seu transe. Essa besta imunda
sabia como perturbá-lo! Verme mentirosa!
Começou a rir histericamente: “verme”,
assim ela o chamava. Qual dos dois havia
utilizado esse termo primeiro? Quem havia
influenciado o outro?
“Verme”, sem dúvidas isso é o que ela era.
Uma verme mitótica de RR/1.111.
Ela não era sua filha, não era, claro que
não era! Não poderia ser. O que a verme
sofria era um processo de mitose monádica;
reproduzia-se a si mesma. Era como uma
22

célula assexuada, só que em vez de dividir-se
em duas, regenerava-se.
Ela era sua própria filha. Filha de si mesma,
não dele.
– Não minha – repetiu em voz alta, quase
gritando. – E eu me deitei com dez gerações
delas – incluiu quase em um sussurro.
Não podia crer que houvesse passado dez
vezes por tudo aquilo.
Desejá-la. Deixar-se seduzir por sua doçura.
Amá-la. E, logo que seu material genético se
combinava ao dela, vê-la mudar de pele, de
ser. Vê-la morrer e nascer novamente como
ela e como outra, como a próxima geração
de si mesma, ainda mais bela, ainda mais
humana que a anterior... e voltar a desejá-la
com loucura e desespero.
Afundou a cabeça entre as pernas, apertando-as fortemente com os braços. Tinha
que quebrar esse ciclo, tinha que se livrar
daquele parasita. Deveria ser forte, vencer
a tentação.
Mas isso era impossível. Havia algo dele
nela no final das contas, algo que a fazia
perfeita para Allen.
Claro que ela não era sua filha... Em certo
sentido, era ele mesmo.
Alucinado, Allen caminhou de volta à sua
casa. Em suas lembranças passavam todos
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os rostos de Iris, todas as etapas de sua
humanização.
Ela havia chegado a ele como um ser estranho, apenas humanoide, e isso era algo que
uma outra pessoa havia forjado nela.
Algum outro homem a havia possuído
quando ela parecia apenas um animal que
lembrava vagamente uma mulher, e seus
genes haviam iniciado a mutação.
Cada nova geração de Iris incorporava algo
mais da forma humana. Ela havia explicado perfeitamente: era da forma do DNA
de Allen que ela precisava, não do material de que era feito. Nem a adenina, nem
a guanina, nem nenhuma outra proteína
era incorporada ao material genético de Iris,
somente a forma, a estrutura de sua combinação. Assim, as estranhas e alienígenas
proteínas de Iris seguiam sendo as mesmas,
geração após geração, mas combinando-se,
agora, de uma forma nova, de uma forma
“humana”.
Alguém mais havia deixado sua marca na
configuração de Iris antes dele e, em algumas noites, isso lhe tirava o sono e lhe fazia
ranger os dentes. Não eram ciúmes, pensava, mas algo muito parecido.
Ela lhe havia dito que em cinco ou seis regenerações toda aquela marca alheia seria
substituída pela de Allen e que tudo que restasse nela seria dele: seus traços finos, seus
24

gostos e a exata ciência de tudo que ele desejava. Seria a criatura perfeita, o prazer perfeito, o amor perfeito: seu próprio espelho.
E dissera a verdade.
Mas as coisas não haviam acontecido exatamente assim. O cinismo de Iris, ou sua
crueldade, poderiam ter sido “herdados” de
Allen – em certo sentido, ele era uma espécie de “pai” de suas mutações –, mas havia
algo mais que não conseguia decifrar.
Ela precisava da forma de seu material
genético para sofrer mutação. Era uma
ideia arriscada a que ela lhe havia apresentado. A raça de Iris jamais o teria autorizado, o que dava a entender que Iris era
uma renegada... ou a vanguarda. Porque,
de tudo que os humanos haviam levado
consigo a RR/1.111, aquilo que mais havia
seduzido Iris era somente uma ideia provocativa: a mudança.
Para uma civilização mitótica como a sua,
a novidade não era sequer uma possibilidade imaginável. “Algo novo” não era “algo
mudado”, era outra coisa, e Iris já era outra
coisa a seus olhos. Mas ela queria ser nova,
renovar-se e não simplesmente se regenerar.
Havia cem mil gerações que era ela, agora
era tempo de evoluir.
Allen tropeçou numa pedra na rua; era
estranho que houvesse uma rocha basáltica no interior do domo, mas, como faltava
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coerência entre seu olhar perturbado e sua
mente, aquilo passou desapercebido e seu
pensamento só focava uma coisa: Iris.
Aquela parasita manipuladora estava
roendo suas entranhas! Sugerir um incesto!
Besta imunda! Sim, ela sabia como enfurecê-lo; mas sabia como pedir perdão? Pois, se
não o fizesse, se não jurasse que aquela afirmação era uma farsa, que não haveria possibilidade de pensar em uma relação assim
entre eles, deveria matá-la. Ou matar-se.
Sem pensar, viu-se novamente em frente
à escada de seu edifício: 27 apartamentos
para quatro pessoas.
– Não, para três pessoas e um animal – corrigiu-se entredentes.
Começou a subir mecanicamente os degraus,
cada passo mais veloz que o anterior, e em
pouco tempo estava correndo pelo hall do
quinto andar, abrindo a porta ferozmente,
quase a derrubando com o ímpeto de sua
entrada, espumando pela boca como um
cão raivoso.
Íris ainda estava sobre a cama. Respirava
com dificuldade, como sempre o fazia
logo após uma regeneração, logo após um
“nascimento”, como ela dizia. Brincava com
as ideias distorcidas de uma sexualidade
que lhe era estranha. Costumava se olhar
no espelho e dizer-lhe, apontando para
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sua própria imagem: “Tu gostaiste do meu
beibê?”.
Animal depravado!
Ele a olhou dormitar fatigada, cansada pelo
esforço de recriar a si mesma: ela era a parteira e a recém-nascida em um só ser.
Como podia amar tão desesperadamente
aquele monstro falante?
Ajoelhou-se junto à cama e, lentamente,
sem se exaltar, colocou a ponta do cano de
sua arma entre os olhos fechados.
Apertou o gatilho em um movimento convulsivo e o “clic” oco devolveu-lhe a calma.
Iris falou sem abrir os olhos:
– Não preicisas faizer isso, sabes quaintas
veizes jiá me mataiste?
Allen sorriu com amargura. Claro, umas dez
vezes. Amá-la era matá-la e também fazê-la
renascer.
Tirou a arma da frente da garota e ficou
contemplando o oco da munição que nunca
havia posto.
Iris abriu seus olhos: e eram seus olhos, os
seus, os de Allen.
– O que oideias em mim? O que tu éis ou o
que ainda não sou?
Allen pensou um instante em silêncio,
enquanto guardava novamente a arma em
seu bolso, a arma que havia comprado no
dia em que havia conhecido Iris.
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– Odeio exatamente o que amo.
Iris se inclinou em sua direção e o envolveu
com seus braços, puxando-o para si.
Ele se libertou de seu abraço mas se recostou ao seu lado, sua mão esquerda relaxada
sobre o incompleto e inútil ventre dela.
– O que você quer de mim?
– Naida.
Allen apertou os olhos e murmurou com
ódio:
– Nada! Se diz: nada!
Iris deu uma gargalhada. Claro que sabia
como falar corretamente. Não o escutava
pronunciar, por acaso? Por que fingia ser
sua vítima, então?
– Que merda você quer de mim?
Iris se apoiou sobre um cotovelo, o rosto
voltado para Allen, o cabelo basáltico, visivelmente maior, caindo sobre seu ombro
direito até o peito dele, e começou a passar
um dedo pelas cicatrizes de Allen.
Ele costumava sonhar que se abriam, que
com o mesmo ruído espantoso com que
ouvira o trocar de pele da garota, seu próprio rosto se partia e rachava pelas linhas
de suas escoriações, mas que, ao cair a pele,
não sobrava nada, nem rosto, nem Allen,
nem nada.
Nada! Isso era o que ela queria?
– Foi quando eu tinha quinze anos – disse
Allen por fim.
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Iris compreendeu e tirou seu dedo de seda
do rosto dele. Então, apoiou seu queixo no
peito de Allen e esperou o relato.
– Um simples vazamento na bomba de
combustível do transondador. O cartucho
direito explodiu e os estilhaços da braçadeira de ferro me cortaram o lado direito
de cima a baixo, quase em linhas retas. –
Allen girou a cabeça para que ela pudesse
ver as fundas estrias brancas longitudinais.
– Logo soube que não poderiam me operar
pois seria muito caro. Aí peguei uma faca
de cozinha e equilibrei as coisas. – Agora
Allen mostrava seu perfil esquerdo, cheio de
nodosas e sinuosas linhas horizontais. – O
resto foram depressões, lacerações voluntárias, brigas de bêbado... você já sabe,
me conheceu assim, porre e meio morto,
banhado no meu próprio sangue.
– Por que trabalhaivas em um transondaidor?
Allen a olhou em silêncio, apertando seu
queixo contra seu próprio peito para poder
fazê-lo. Seus olhos – seus próprios olhos
nela – miravam-no ingenuamente.
– Porque me venderam para um salomante.
É assim, se você não paga suas dívidas, você
é a dívida.
Os olhos de Iris se arregalaram:
– Como escraivo?
Allen esticou uma mão e acariciou o rosto
ovalado da garota. Ela insistia em falar mal,
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queria fazê-lo sentir poderoso. Podia ser
um truque ou pura candura – um modo
de manipulá-lo ou uma genuína mostra de
submissão afetuosa – Deus! Por que amava
tanto a essa miserável verme sensual?
Nem sequer era uma garota, tinha tantos
anos como a vida nesse mundo, mais que a
vida na própria Terra. Nem sequer era uma
mulher.
– Quem foi o primeiro doente depravado
que a amou quando você não era nem
remotamente parecida com um mamífero?
Os olhos de Iris se apertaram. Pareciam mil
olhares em uma só pupila, milhões de anos
de existência, uma inteligência tão vasta
que poderia fazê-lo derreter quando e como
quisesse.
– Foiste um escraivo?
Os olhos de Allen pareciam absortos naqueles poços de retorcida sabedoria. Apenas
sussurrou:
– Ainda sou.
Iris olhou curiosa e sorriu: Allen estava por
fim entendendo quem era que mandava ali.
Então condescendeu:
– Não saibes o quão desespeirado pode eistar um homem... Mas o aimor não é a única
fointe de mudança, também o é a moirte.
– Com o que você se parecia então?
A garota se deitou de costas, apoiando-se
sobre o corpo de Allen, o cabelo de rocha
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macia banhando o rosto do homem, e
tomando as mãos dele as colocou ao redor
de sua própria cintura. Ainda era incrivelmente leve, quase como se não tivesse peso;
uma sílfide vaporosa repousando sobre seu
corpo, pequena, bonita...

– Com naida que tu poiderias imaginar.
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