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AS CARTAS DO JOGO 

 

Você está no jogo. Uma jovem mulher não tão jovem assim, esguia, de olhos 

profundos marcados pela vida, na pele a cor da rua que lhe acolhe como planta 

carnívora. Você está no jogo. Sentada no alto da roda gigante da fortuna que 

vira sempre invertida. Lá embaixo o circo fervilha. O cenário que já conhece tão 

bem, tão igual a todos os outros, mas nunca o mesmo. Por estar sempre em 

movimento nunca encontrará algo que lhe seja familiar ou permanente. A roda 

girou de novo e você está no chão, sem ter para onde ir, segue o plano de se 

movimentar sempre para além do que está ao alcance. Buscando o novo e 

encontrando-se no hábito de perder-se de si mesma. As cores vivas do circo e 

as luzes refletoras lhe cegam para aquilo que acontece a sua volta. De repente 

um personagem cômico lhe surge diante da face, perto demais, um palhaço 

talvez, entrega-lhe vários balões coloridos que flutuam. “Você está no jogo”, ela 

diz, é uma voz de mulher. Luzes e cores brilham, você olha para os balões e 

pensa, “eu não quero”. Mas o mundo se revela a sua volta. Uma multidão 

apressada e divertida, diferente do seu modelo de vida passageira e sofrida. 

Os balões estouram num estrondo e em sua mão está uma carta grande onde 

está gravado um rosto de mulher, rosado e de olhos bem marcados. A imagem 

do palhaço vem de novo a sua mente e você pensa que pode ser a mulher que 

lhe entregou os balões. 

Alguns passos adiante você vê uma barraca, no alto está escrito: “VOCÊ ESTÁ 

NO JOGO”. Você chega perto e uma mulher está sentada em frente a uma 

mesa coberta por um tecido fino e branco, ela tem os cabelos vermelhos e os 

olhos baixos, parece meditar. Sem olhar para você ela fala. “Você possui uma 

das grandes cartas do jogo. Parece que já encontrou seu passado. Agora deve 

encontrar seu presente. Tire uma carta”. Sobre os tecido branco você vê 

dispostas as cartas, menores do que as que você segura em uma das mãos.  

Vira uma carta e é um ser humanoide com gotas de tinta coloridas saindo de 

sua face como que subindo pelo ar. “O chão. É a carta da transmutação. Você 

está passando pela transformação e logo verá o mundo com outros olhos”. Ela 

continua focada em algum espectro fora da realidade. Virando mais uma carta, 

dessa vez é um homem de costas sendo abraçado por uma mulher, ela 

acrescenta, “seu futuro será a reconciliação com seu eu perdido em uma nova 

jornada. Siga até os espelhos e abrace seu futuro no jogo”. Ela estendeu a mão 

em alguma direção atrás de você que, por instinto, virou-se para ver. Um 

movimento previsível para encontrar algo inesperado e óbvio. Atrás de você 

está um prédio cilíndrico coberto por vidros espelhados, no alto de uma porta 

larga de vidro escuro está escrito, “você está no jogo”. Ao virar-se para onde 

estava a mulher, encontrou o lugar vazio. Sobre o tecido branco uma carta 

grande com a imagem da mulher. Outras nove cartas pequenas estavam 

empilhadas ao lado da carta maior, uma com um aquário com um peixe 



JaKe dos Santos 

Valorize a literatura nacional – Material de divulgação – Acesse o site: jakedossantos.com.br 

dourado dentro, outra de uma mulher de cabelos verdes e a boca aberta de 

forma estranha, uma mulher de pele esverdeada com um turbante amarelo 

cobrindo parte do rosto, um ser humanoide com uma coroa de pedras e um 

lenço em torno do pescoço, um olho esquerdo azul, uma mulher de cabelos 

claros e as pontas azuis com um sorriso largo, um balão, uma xícara de chá e 

uma cacto. Você ouve a sirene do circo, aquela que indica a ação da polícia 

local na busca por algum criminoso. Estão vindo atrás de você. Sempre de 

você. É preciso fugir de novo. Antes de ir você pega as cartas e virando-se vê 

que as letras no alto da porta de vidro estão agora piscando em um letreiro 

digital. “Você está no jogo”. 

Com a discrição de uma ladra você vai em direção â porta. “Eles quase te 

pegaram ali atrás”, uma jovem de cabelos cor-de-rosa vestida de preto sorri 

enquanto você se recupera do susto. “Como as pessoas continuam surgindo 

do nada?”, você pensa, mas não há tempo para refletir. “Você não deveria 

andar por aí com essas cartas à mostra. Madame Dibon deveria ter lhe dado 

uma bolsa para guarda-las”, ela tira de dentro da própria bolsa uma bolsa 

pequena de veludo vermelha e lhe entrega dizendo “eu adoro essa música. 

Você consegue sentir a emoção nos acordes?”. Você faz que não. O único som 

que lhe alcança os ouvidos é a sirene do circo alertando a ação da polícia. 

“Você terá que agir mais rápido se quiser ganhar esse jogo”. Ela abre a porta e 

você se dirige para dentro apreensiva.  

Através da porta de vidro está uma sala circular com uma mesa no centro, nela 

está sentado um homem de camisa clara e gravata, ele usa óculos e está 

sentado lendo um livro de capa violeta. Sobre a mesa há um aquário vazio. Na 

parede circular há cinco portas fechadas. “A menos que você tenha uma carta, 

por favor não me atrapalhe”. Você olha intrigada para sua nova bolsa de veludo 

e isso parece atrair a atenção do homem que ficou a espera do que viria 

depois. A carta com o aquário e o peixe dourado lhe parece ser a adequada e 

você a entrega para ele. “Aquarius!”, ele exclama sorridente e coloca o livro 

aberto sobre a mesa. “Sir Brunes a seu dispor. Serei seu guia nessa fase do 

jogo. Você terá direito à cinco dicas”. Ele pôs-se de pé ao seu lado. “O que isso 

significa?”, você se questiona sem saber se irá confiar nesse estranho bem 

vestido. “Significa que você poderá me fazer cinco perguntas e essa já foi a 

primeira”. “Mas isso não é justo”, você exclama indignada. “A vida não é justa 

minha cara. Agora você vai escolher uma porta ou não?”.  

Todas as portas são iguais, parecem de madeira, são brancas, em uma parede 

branca. Você escolhe a primeira da esquerda e entra. Do outro lado há uma 

pequena sala com prateleiras cheias de livros e uma mulher está sentada lendo 

o que parece ser o mesmo livro que Sir Brunes lia há pouco. A mulher usa um 

vestido bordô que combina com a cor de seu batom e dá um meio sorriso ao 

lhe ver. “Qual é a carta que tu tens pra mim?”, ela apenas pousa o livro no colo 

e espera pela sua escolha. A primeira carta que lhe veio á mão foi da mulher 
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de cabelos verdes. Ela olha a carta pensativa e com um voz penosa começa a 

falar, “é a primeira vez que alguém me dá ‘head on a spine’, essa carta mostra 

que tu sacrificou algo no passado. Talvez se tu pensasses antes de agir... Mas 

é passado. Já passou. Tu tens que lembrar que já passou. Não vou lhe segurar 

aqui. Siga adiante”.  

De volta à sala circular você encontra Sir Brunes admirando o mundo do lado 

de fora. As pessoas parecem não enxergar nada além de si mesmas, andando 

a esmo. “Madame Su geralmente leva algum tempo com os jogadores, me 

parece que ela não gostou da carta que deu à ela”, ele caminha até a mesa e 

senta-se olhando para você sorridente novamente, “vai usar outra carta?”. 

Você hesita, olha para as portas aparentemente iguais. A porta por onde saiu 

agora é de metal e está enferrujada. “Por que aquela porta está diferente?” 

você o questiona. “Significa que agora você tem livre acesso àquela sala”, ele 

pega o livro que lia antes e abre em uma página qualquer, “e essa foi sua 

segunda pergunta”. Ainda sem entender que jogo é esse que foi forçada a 

jogar, você entra na segunda porta a esquerda. Dentro está tudo claro, há telas 

pintadas em aquarela cobrindo uma parede inteira e uma mulher de cabelos 

escuros e óculos de armação preta está sentada atrás de um cavalete. “Eu 

estou ocupada agora, me entrega logo a carta, a tinta não pode secar antes 

que eu termine”, ela se afasta do cavalete e aguarda sua resposta. Você saca 

uma carta da bolsa de veludo e entrega para ela sem olhar. “Non guardare, a 

dama cega está com você agora. Não é uma boa companhia para trazer 

consigo ao jogo. A menos que você seja...”, ela olhou bem pra você a ponto de 

lhe deixar desconfortável e voltou a olhar a carta, “é, pode ser... Mas você 

percebeu que a polícia está atrás de você, não percebeu? Não vai fazer nada a 

respeito?”, ela volta a lhe olhar e agora tira os óculos, sua expressão é severa 

e suave. “A polícia sempre está atrás de mim. O que eu deveria fazer? Me 

entregar?”. Ela pôs as mãos na cintura e deu um passo em sua direção, “talvez 

você devesse. Mas a escolha é sua, claro. Agora vá que eu preciso terminar 

esse quadro”. Ela se sentou de novo e soltou uma interjeição de 

desapontamento. A tinta havia secado. Você, curiosa, deu a volta na sala para 

ver o quadro. Na tela havia uma ilustração sua feita com aquarela. Você usava 

um vestido vermelho, tinha marcas no rosto e trazia as mãos ensanguentadas. 

“Mas que diabos é isto? Por que você pintou isto?” sua reação pareceu não 

causar nenhuma reação à mulher ao seu lado. Ela levantou-se novamente e 

olhou-a dizendo, “isto lhe dá vontade de fazer algo a respeito?”, sem esperar 

pela resposta ela continuou, “então vá e faça”. 

O caminho até a porta levou menos tempo do que o possível e você já estava 

do lado de fora da porta de metal enferrujado. Sir Brunes aplaudia animado ao 

lado da mesa. “Já faz muito tempo que não vejo uma jogadora tão interessante. 

A ultima coisa interessante que me aconteceu por aqui, antes de você, foi 

aquele livro”. Você ainda está sobre o efeito do que viu dentro da sala e se atira 
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sobre ele ofegante. “Como ela pode ter uma quadro meu ali se nunca nos 

vimos antes?”. Ele lhe segura pelos ombros e respira fundo antes de 

responder. “Madame Juju vê tudo e todos, ela já lhe conhecia antes mesmo de 

você entrar no jogo. Ela conhece a todos nós. Todas as bruxas conhecem”, 

depois de lhe soltar e aguardar sua respiração voltar ao normal ele prossegue, 

“e essa foi sua terceira pergunta”. Sem pensar duas vezes você entra na 

terceira porta. 

A sala é um escritório simples, móveis de metal escuro e paredes claras, uma 

mulher está sentada trás da mesa com uma agenda aberta. Ela tem a pele 

cara, olhos verdes, usa uma camisa de seda e um terninho preto. Seus cabelos 

estão presos em um coque alto e seus óculos pretos dão a ela uma aparência 

de executiva. “Não me dia que você é uma bruxa também”, seu tom é de 

sarcasmo, mas ela não se abala. “Primeiro a carta”, você tira uma carta 

qualquer da bolsa e entrega à ela, é a carta da mulher com uma coroa e o 

lenço em volta do pescoço. Ela analisa a carta por um breve momento e em 

seguida começa a falar, “o que somos... Sou Madame Dieli e me prece que 

você tem muitos questionamentos. Sente-se que vou ajuda-la”.. “Quantas 

perguntas eu tenho?”, você questiona, lembrando-se da regra de Sir Brunes. 

Ela olha por cima dos óculos e reponde rapidamente, “isso só você pode 

saber”. Você tenta focar em alguma coisa, mas sua mente está vazia. Então 

começa a disparar perguntas sem critério. “Primeiro: que jogo é esse? E por 

que eu tenho que jogar? E de onde vieram essas cartas? Por que todo mundo 

aqui parece me conhecer? Como aquela bruxa sabe que a polícia está atrás de 

mim?”. Ela tirou os óculos e cruzou os braços sobre a mesa. “Me parece que 

você realmente se esqueceu de quem é. Ou está fingindo há tanto tempo que 

começou a se perder de si mesma. Vou lhe dar um conselho, encontre-se e 

leve-se embora daqui. Você criou esse jogo e eu tenho a sensação de que 

você não quer ganhar”. Você começa a pensar que aquela mulher não está ali 

para lhe ajudar. “O que acontece se eu ganhar?” Ela respira fundo, parece 

aborrecida, “saia daqui”. A forma como ela respondia parecia lhe indicar que 

havia alguma armadilha armada para você naquele escritório tão normal. “E se 

eu perder?”. Ela debruçou-se sobre a mesa, “você permanece no jogo até 

alguém ganhar. Pelo que sei, há grades possibilidades de que a policia ganhe. 

Eles já estão tão perto. Você consegue ouvir a música cada vez mais alta?”. 

Aquela resposta lhe deu calafrios. Havia algo muito perturbador naquela 

mulher. Ela recostou-se na cadeira, relaxada. “Sei que é você que tem que 

fazer as perguntas aqui, mas me diga só uma coisa: você se arrepende do que 

fez?”. A pergunta lhe perturbou ainda mais, aquele jogo estava se estendendo 

demais, você precisava sair dali, precisava seguir seu caminho para longe 

daquelas pessoas loucas, para longe daquelas bruxas. “Nunca me arrependi 

de nada em minha vida. Mas não sei do que você está falando”, ao bater a 

porta atrás de si um estrondo metálico se fez deixando-a temporariamente 

surda.  
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 “O que essas bruxas pensam que sabem sobre mim?” sua voz era rouca e 

alarmada. Sir Brunes pôs-se a alisar a gravata, com um ar preocupado. “Elas 

não pensam que sabem. Elas sabem. Todos nós sabemos. Sabemos quem 

você é e o que você fez. Sabemos também porquê criou o jogo”, ele não 

parecia afetado pelo que achava que sabia a seu respeito. “Vou encontrar outra 

bruxa atrás daquela porta?”. Ele deu um meio sorriso antes de responder, 

“acho que isso é meio obvio agora. É uma bruxa diferente. Mas sim”. Você 

entrou do cômodo e encontrou um ambiente escuro, no centro havia um trono 

de madeira e nele a bruxa sentada com um vestido cor-de-rosa claro, trazia os 

cabelos negros e enrolados presos no alto da cabeça. Sua pele era negra e 

trazia sobre um dos olhos uma rosa de pétalas grandes que cobriam 

parcialmente o rosto. Sem esperar pela ordem, você entrega a carta, dessa vez 

olha-a primeiro, é um olho azul. “Você me deu seu olho esquerdo. Há tempos 

que eu procuro um olho esquerdo. Mas isso lhe deixará com uma visão parcial 

do mundo. Pelo menos se você sair do jogo. Se você ficar, eu poderei lhe 

ajudar”. Ela amassou a carta e enfiou dentro da rosa que trazia no rosto. Tudo 

ficou escuro e você sentiu sua visão diminuir e depois voltar ao normal. “Sua 

visão é ampla e...” ela não conseguiu terminar. Sem demora arrancou a carta 

de dentro da rosa e jogou-a dentro da escuridão da sala. “Nunca eu irei lhe 

ajudar nesse jogo doentio. Você não! Depois de tudo...? eu, Madame Dias, não 

vou lhe ajudar! Saia daqui! Saia daqui agora!”.  

Sentindo o ar ficar mais denso, você foi arrasada para fora da sala por alguma 

força sobrenatural. Aquilo ficava cada vez mais estranho. Do lado de fora, você 

olhou em torno de si e não encontrou mais Sir Brunes. Talvez ele também não 

queira lhe ajudar. As quatro portas por onde havia passado estavam agora 

enferrujadas. A última porta, antes branca, agora era preta. Você tornou a olhar 

para a mesa onde estivera sir Brunes e nela havia um bilhete. “Você gastou 

todas as suas perguntas com bobagens. Talvez seja hora de você sair do jogo 

mesmo. Nos veremos novamente no futuro”. Você poderia ir embora agora, 

não havia nada que lhe obrigasse a entrar por aquela porta. Mas por que só ela 

mudou de cor antes de você entrar. Será que Sir Brunes estava ali? Você não 

conseguiria resistir.  

Do outro lado da porta, o ambiente a meia-luz, as paredes cinzentas pareciam 

se desintegrar. Fotografias de pessoas com os olhos cobertos em ambientes 

peculiares. Algumas fotografias de cemitérios intercalavam os retratos. Ao lado 

de cada retrato havia a fotografia de uma lapide. Era a sala mais sombria de 

todas. Uma energia fluía pelo ar, invisível, mas quase se podia tocar. Você 

ouve um clique ao seu lado evira-se rapidamente, dando de cara com uma 

mulher branca de cabelos ruivos. Ela usa roupas pretas e traz nas mãos uma 

câmera. “O que você está fazendo?”, a mulher chega mais perto e deixa a 

câmera pendurada no pescoço. “Você tem uma carta pra mim?”, ela estende a 

mão e você pega uma das cartas. Dessa vez é a carta com a mulher sorrindo 
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de cabelos de pontas azuis. “Smile?!”, ela parece indignada, “você só pode 

estar brincando”. Ela deu a volta em uma mesa preta que você só notou agora. 

Sobrea mesa estão algumas velas, incensos e quadros virados de cabeça para 

baixo. “É uma carta ruim?”, sua voz soa como de uma criança inocente e alheia 

aos próprios atos. “É uma carta de boa fortuna. Argrr.  Depois de tudo que você 

fez? Se escondendo todo esse tempo e ainda vai se dar bem no jogo. Porque 

foi mesmo que você criou esse jogo?”. Enquanto ela se agitava detrás da mesa 

as chamas das velas aumentavam e diminuíam. Sua respiração ficou 

acelerada e algo lhe incomodava cada vez mais naquele ambiente. Ela 

prosseguiu, “você matou seu EU verdadeiro quando criou o jogo. E agora todos 

nós estamos presos aqui como peças dessa brincadeira masoquista”. Você 

olhou em volta, todos aqueles retratos com os olhos cobertos, as fotografias 

das lápides ao lado delas, aqueles cemitérios numa cor sépia melancólica, 

você estava enjoada. Talvez fosse o cheiro do incenso. Mas algo naquele 

discurso lhe afetou em cheio. “Eu não estou morta!”, você gritou tão alto que 

teve a impressão de ver os quadros balançarem na parede. “Não mesmo? 

Então por que eu tenho uma foto sua aqui?”, ela levantou um dos quadros que 

estava virado sobre a mesa e você viu seu retrato com os olhos cobertos, na 

lápide ao lado estava escrito seu nome. Você leu algumas vezes para ter 

certeza. Era seu nome escrito ali. Era seu retrato na fotografia. “Mas eu estou 

viva...”, lágrimas escorreram pelo seu rosto e a serenidade assumiu a face 

daquela mulher, algo próximo de um sorriso pareceu surgir e logo sumiu. “Você 

está viva no seu jogo e essa carta diz que terá boa fortuna aqui. Por isso você 

não pode sair. Mas não há mais nada aqui pra você”. Ela uniu as mãos e as 

velas se apagaram fazendo com que o breu tomasse conta do lugar. Uma 

pequena linha de luz indicava a porta por onde você entrara.  

Já do lado de fora você se vê em uma sala circular toda de metal enferrujado. 

Sobre a mesa que agora é de madeira velha e quase desfeita está o aquário 

cheio de cartas. Você as pega e são ilustrações das cinco bruxas que acabara 

de ver e mais uma de uma mulher com um olho acobreado e o outro azul claro. 

Você as pega e saiu por onde entrou. Do lado de fora do prédio está tudo 

diferente. O circo agora é cercado por fumaça cinzenta e o ar parece estar 

amarelado como uma fotografia velha. Em meio a fumaça você vê uma mulher 

vindo em sua direção, as roupas em tom de terra e, quando ela chega mais 

perto você consegue ver os olhos como os da carta em sua mão. “Pronta para 

fazer sua viagem de volta?”. Você se lembra do que a bruxa lhe disse, “mas eu 

não posso sair do jogo...”. A mulher aperta uma fivela de seu espartilho e solta 

uma risada divertida, “quem foi que falou em sair do jogo? Você passou de 

fase. Agora me dê uma carta”. Você pega uma das caras que ainda trazia na 

bolsa, antes de entrega-la à mulher dá uma olhada, um balão colorido. “Eu 

estava esperando por esta carta É uma sábia escolha”. De dentro da fumaça 

surgiu um balão idêntico ao da carta e a mulher lhe convidou a entrar. 

 


