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ESTRANHA INFLUÊNCIA 
 
 

Comecei a pensar muito sobre a 

metempsicose, e do quanto o medo da 

morte, e mesmo a perda de alguém 

querido, podem afetar uma pessoa. Estes 

pensamentos, inevitavelmente, me 

levam a meu amigo Alan. 

Ele havia perdido o irmão em um 

acidente de carro. O veículo, em alta 

velocidade, capotou várias vezes e nem 

mesmo um dos quatro passageiros saiu 

com vida. Alan era muito apegado ao 

irmão, e depois deste acidente eu já não 

conseguia reconhecê-lo naquela pessoa 

sorumbática em que se tornou. Até que 

aquele gato apareceu e tudo mudou. 

Não soubemos dizer de onde 

Ramon havia surgido. De acordo com o 

que apuramos mais tarde, ele não 

pertencia a nenhum vizinho, e então 

Alan o acolheu de bom grado. Seria uma 
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companhia saudável a meu amigo, uma 

vez que passou a morar sozinho. Como 

acontece com todo felino doméstico, 

logo se acostumou com a casa e passou a 

receber total atenção. 

É notável o quanto nos apegamos 

a um animal de estimação. No entanto, a 

dedicação com a qual Alan tratava 

aquele gato começou a beirar a idolatria. 

Falo de acordo com o que eu observava 

sempre que possível. Contudo, não 

posso negar a felicidade que se operou 

nele desde quando Ramon apareceu, e 

considerei que aquele cuidado em 

excesso diminuiria com o tempo. 

Quanto a isso, eu estava enganado. 

— Rick, sei que vai achar absurdo 

o que vou dizer — disse-me Alan, certo 

dia. — Acredito que Ramon é a 

encarnação de meu irmão Júlio! 

Claro que era um absurdo. Por 

consideração e vendo que meu amigo 

acreditava realmente naquilo, resolvi 
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não o contrariar. Entretanto, logo que ele 

me disse aquilo, olhei com mais atenção 

para o gato. De fato, era um felino 

estranho, havia alguma coisa de 

diferente nele... Senti um arrepio ao 

constatar que não havia percebido antes 

como aqueles grandes olhos azuis eram 

sombrios. 

Deixei de frequentar por alguns 

dias a casa de meu amigo, 

despreocupado por saber que ele se 

mostrava melhor a cada dia. Soube 

também que ele e Amanda voltaram a 

ficar bem, afastados desde o acidente de 

Júlio. Fiquei muito contente por Alan, 

mesmo que, em meu íntimo, algo me 

incomodava com relação a ele. Tendo 

ido dormir com essa má impressão, não 

me admira que tivesse um sonho que me 

perturbou sobremaneira. Sonhei com 

um gato branco que me observava com 

seus olhos azuis e frios, de forma 

zombeteira. Era tudo o que consegui me 
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lembrar de quando despertei assustado. 

No entanto este pequeno fragmento 

bastou para ocupar minha mente 

durante todo o dia. 

Por volta das dezenove horas, 

antes de seguir para o meu trabalho, 

cheguei à casa de Alan. Amanda estava 

por lá e, para a minha surpresa, 

discutiam por causa do gato. 

— Agora você só quer saber desse 

animal — dizia Amanda, agitada. — 

Pois fique sabendo que não gosto dele, 

ele... Esse bicho é estranho e me deixa 

muito nervosa! 

— Pare com isso, pare com isso, 

ouviu? — replicou meu amigo. — Você 

está falando do meu irmão. Sim, do meu 

irmão! 

— Ah! Para mim já basta desse 

papo maluco. Esse maldito gato não é o 

seu irmão. Ou você se livra dessa coisa 

ou nunca mais nos veremos. 
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— Chega! Vá embora, sua piranha. 

Amanda não disse mais nada e 

saiu batendo a porta. Meu amigo 

passava a mão pela testa, visivelmente 

perturbado, buscando com o olhar 

alguma coisa. Então me olhou e pareceu 

dar-se conta de minha presença só 

naquele instante. 

— Vai ficar por aqui? Estou de 

saída. 

Antes que eu respondesse, Alan já 

havia saído. Virando-me, percebi uma 

sombra vinda em minha direção e logo 

Ramon surgiu, com seu andar silencioso. 

Próximo a mim, estacou e ficou naquela 

posição felina de sentar, com o rabo em 

torno das patas traseiras, fitando-me. 

Cisma minha ou não, pareceu-me 

reviver a cena de meu sonho. Senti um 

desconforto que crescia a ponto de me 

fazer correr dali, mas quando ele soltou 

um miado, ainda que não me parecesse 

exatamente um miado comum, fiquei 
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um pouco mais calmo e entendi que o 

animal sentia fome. 

Primeiramente fui à cozinha 

procurar pelo pacote de ração. Como 

nada encontrei ali, procurei também na 

área de serviço e então em outros 

cômodos da casa. Não havia comida de 

gato em parte alguma e tampouco algum 

vasilhame para servi-la. É engraçado 

como não notei isso antes. Talvez meu 

amigo o alimentasse com comida 

humana, o que seria um péssimo hábito. 

Ramon tinha me seguido, roçando em 

minhas pernas e ronronando. Voltei a 

sentir um desconforto e tratei de ir 

embora. Tranquei a porta da casa — eu 

possuía uma cópia das chaves — e entrei 

em meu carro. 

Durante todo o caminho para o 

trabalho um pensamento perturbador 

me acompanhou. O que, exatamente, era 

aquele gato? Não podia acreditar que era 

a encarnação do irmão de Alan. Não, não 
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era isso. Eu também não aceitaria uma 

explicação sobrenatural, essas coisas não 

existem. É certo que, devido à perda do 

irmão, meu amigo tenha procurado se 

apegar a alguma coisa, como para 

manter a sanidade e dar-se uma razão 

para existir. Porém, havia algo de muito 

estranho em tudo isso, e eu desejei 

descobrir o que era. Mais tarde liguei 

para Alan e ele não atendeu. Decerto 

ainda não tinha voltado para casa. 

Esqueci então por um momento essa 

história e absorvi-me em meu trabalho. 

No dia seguinte voltei à casa de 

meu amigo, encontrando-o dormindo no 

sofá. Ele não despertou à minha 

chegada. Deve ter passado a noite em 

claro, e agora se aferrava no sono. Não 

quis acordá-lo, poderia voltar em outra 

hora. Dei meia-volta para sair de lá e, de 

esguelha, notei uma coisa insólita no 

tapete da sala. Agachei-me para ver 

melhor e peguei uma pequena manta, 
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sob a qual havia uma chupeta. Movido 

por um instinto de medo, larguei aquilo 

como se fosse algo perigoso, sentindo 

minha veia jugular pulsando. Vi-me 

assustado, dando passadas cautelosas à 

procura de Ramon. Queria entender o 

que significava aquilo. O gato estava na 

cozinha, dormindo com a barriga para 

cima. A visão do sangue espalhado pelo 

chão e respingado aqui e ali me encheu 

de horror. Tapei a boca para não gritar e 

segurar um vômito. Fugi atordoado. 

Decidi guardar comigo o que 

presenciei, sem saber ao certo o que 

fazer; tão extraordinário me pareceu 

tudo aquilo. Entorpecido, tomado de 

uma confusão mental, os dias 

transcorreram como num sonho. Não 

visitei mais meu amigo, com receio de 

encará-lo e pedir-lhe explicações. Nada 

disso foi preciso, porém. 

Dias depois recebi uma ligação de 

Amanda — quase não entendi o que me 
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dizia, pois sua voz tinha um agudo 

histérico — contando-me que há pouco 

entrou em contato com a polícia para 

informar sobre um assassinato. Alan 

havia morrido. Quando os policiais 

chegaram, fizeram-lhe perguntas e em 

seguida levaram o corpo para o 

necrotério. 

Será que eu tinha escutado direito? 

Pedi-lhe, com voz gaguejante devido ao 

nervoso, mais informações. Contou-me 

que, na noite anterior, ela e Alan se 

encontraram para conversar. "Ele estava 

tão mudado, Rick, me pareceu muito 

doente e assustado". Sua voz era 

entremeada por soluços. Não adiantou 

pedir para se acalmar. Ela prosseguiu: 

"Disse que não queria me perder, que se 

sentia muito sozinho e infeliz. Falou algo 

sobre estar arrependido... Me desculpe, 

Rick, não estou bem, preciso desligar 

agora, depois nos falamos".  

Que maldita notícia! 
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Sem perder tempo segui ao 

necrotério. Lá chegando, apresentei-me 

e fui atendido por um médico-legista, 

que me mostrou o corpo de Alan, 

inteiramente lacerado. O médico-legista 

me informou que as lesões foram 

produzidas como que por unhas 

aguçadas, mas não soube ir além dessa 

explicação. Continuaria apurando. Em 

todo caso, tratava-se de um assassinato, 

não havia dúvidas. 

Não entrarei em detalhes de como 

decorreu o enterro de meu amigo. Tomei 

a meu encargo todos os preparativos. 

Compareceram poucos parentes, além 

de Amanda e eu. A polícia continuava 

com as investigações sobre a morte de 

Alan.  

*** 

Certa noite, ao sair de minha casa, 

senti que algo me observava. Pareceu-

me ter visto um vulto, um som suave se 

fez ouvir. Não dei importância ao fato, 
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pois considerei ser fruto de minha 

perturbação, causada pela recente perda 

de meu amigo. Todavia, a mesma coisa 

se repetiu na noite seguinte. Senti-me 

desconfortável quando me dei conta de 

que Ramon estava rondando minha 

casa. Acho que ele me encontrou pelo 

olfato, talvez tenha me seguido, não 

importa.  

De início tentei simplesmente 

ignorá-lo, até que passei a afugentá-lo. 

Tudo em vão. Ramon voltava todos os 

dias e, com ele, as lembranças de meu 

amigo. Alan o havia acolhido, e acredito 

que ele gostaria que eu fizesse o mesmo. 

Senti-me apiedado e trouxe o gato para 

dentro. Sua presença, aos poucos, fez 

com que a sombra dos incidentes 

passados se dissipasse.  

Agora Ramon está totalmente 

adaptado a seu novo lar. É incrível como 

esses felinos nos conquistam. 
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— Quando papai voltar — digo 

sempre a Ramon quando vou trabalhar 

—, vou trazer comida fresquinha para 

você! 

Ele então me olha, ouço-o ronronar e 

acredito mesmo que sorri para mim, um 

sorriso cobiçoso. Meu turno de trabalho 

é o da noite, sou um dos enfermeiros da 

ala da maternidade. 
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Lucas F. Maziero nasceu em Mococa, em 

1981. É técnico em eletrotécnica, mas sua 
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