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a guerra dos bastardos



Prólogo



O ca lor con ser va no ar o chei ro po dre, es pa lha 
ar den te des gra ça dos úl ti mos dias quen tes de pri ma ve ra. 
Que coi sa mais es tra nha é a rea li da de do mun do de so la do. 
O ou to no, quan do che ga, aju da a der ru bar as lem bran ças 
e a se car suas fo lhas; des nu da os ga lhos da memória.

Por que dia bo me preo cu po tan to? Porque ain da es-
ta mos em dias quen tes; as es ta ções não que rem tran si tar, 
não que rem se dis si par. Espero pe lo in ver no, um in ver no 
su lis ta que con ge le men tes, al mas e cor pos. Que trans for-
me a ci da de em uma banquisa.

O ho mem, um mi cro cos mo, al guém dis se; em ex-
pan são pa ra o caos, eu di go. Enquanto nos alar ga mos, es-
ti ca mos os bre ves ins tan tes, as de ci sões fa tais, de não nos 
in tro me ter mos em na da, pra não de sen ca dear o caos da 
ex pan são. Antes de tu do is so, eu era ape nas um fun cio ná-
rio frus tra do e mal-hu mo ra do tra ba lhan do nu ma vi deolo-
ca do ra. “Ei, Dimitri”, eu fa la va pra mim. “Isso tem que 
mu dar, meu cha pa.” Alguma coi sa ti nha que acon te cer e 
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al guém dis tan te iria in ter fe rir de mo do não mui to dis cre to 
em mi nha vi da. Agora sou um pou co mais mal-hu mo ra do, 
a frus tra ção ga nhou pro por ções que não ca be riam aqui, 
po rém ago ra ga nho se te ve zes mais. É, dá pra vi ver com a 
par te ruim.

Mas es tou lon ge de ser o pro ta go nis ta nis so tu do, que 
na da, ape nas um per so na gen zi nho um tan to apa ga do, mas 
al guém pre ci sa fa zer is so, con tar to da a his tó ria. Eu po de-
ria ter dei xa do de la do, mas o que há pra se fa zer en quan to 
as sis to atra vés da ja ne la a cordilheira dos Andes de sa bar 
vio len ta no mar? Deixei o Su des te es cal dan te do Brasil e 
atin gi a ex tre mi da de do sul da Argentina. A ci da de do fim 
do mun do, Ushuaia, no ex tre mo sul; ge la do e de so la do da 
Terra do Fogo.

Juro que, mes mo da qui, ain da é pos sí vel sen tir o chei-
ro po dre, e en quan to es pe ro pe la por ca ria do in ver no e pe-
la ne ve que ve rei pe la pri mei ra vez, es cre vo tran ca do nes te 
quar to e me ques tio nan do que, se os olhos são tes te mu-
nhas mais exa tas que os ou vi dos, as pa la vras en tão tra zem 
aos olhos e aos ou vi dos atra vés da bo ca uma ma nei ra mais 
con vin cen te de con tar tu do, ou es ta ria eu enganado?




