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 São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade.  

“Monólogo ao pé do ouvido.” 

Chico Science. Da Lama ao Caos, 1993. 
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EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR? 

A política é apenas a precursora de uma convulsão religiosa muito mais 

profunda. 

Carl Jung (1875-1961). 

– Em quem você vai votar, Casco? 

Mesmo com a barulheira vinda do encontro do tilintar dos talheres 

com os pratos, era possível prosseguir com a conversa.  

– Gorsky Pimp, sem dúvida. 

– Ah, isso é porque você era “rato”, Casco. 

– Para de besteira, Lopes. E você? Vai votar em quem?  

– Acho que vou nele também... 

– Então, porra? Logo você, que dava aula em escola pública e vivia em 

piquete de greve, junto com o sindicato. 

– Pois é, mas o que é que eu posso fazer? Não vou votar na situação. O 

Kallas passou saqueando os recursos do nosso Fundo de Aposentadoria. Por 

conta disso, eu e vários colegas estamos tendo que pagar uma taxação 

suplementar sobre os nossos proventos.  

– Absurdo! – bradou Casco.  

Em seguida, os dois viraram em direção a uma mesa, perto da porta 

de entrada: 

– E você, Lavezzi? 

Os homens, à vista disso, ficaram olhando o amigo, à espera da 

resposta. Ele, por sua vez, entre uma garfada e outra, aproveitava para ler a 

matéria sobre uma das manchetes do jornal, que anunciava: Congresso aprova 

nova lei que prevê o Estatuto de Controle e Posse de Armas de Fogo. Todavia, 

observando que os dois não o deixariam em paz, respondeu: 

– Vou votar no atual prefeito, Milton Kallas.  

– Ahhhh, para! – resmungou Casco.  
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– Você tá louco, Lavezzi! O Kallas tem mais de um processo por 

corrupção e fraude em contratos correndo contra ele no Judiciário – disse 

Lopes.  

– Vou ter que concordar com eles – disse um outro, também sentado 

no balcão. Colocando os seus óculos de leitura e depois de procurar uma 

imagem no celular, voltou-se para os demais: 

– Olhem essa imagem que eu recebi do Pimp, via ZAP.  

– “ZAP”? Que porra é isso? 

– “ZAP”, o aplicativo do celular. 

– Você nem sabe mexer nisso... 

– Ha, ha, ha, ha!  

– Vão para o inferno, idiotas – resmungou, aproximando-se da mesa 

de Lavezzi. 

– Fica tranquilo, Arthur. Deixe-me ver o que você tem aí... – disse 

Lavezzi, também colocando seus óculos de leitura.  

– “Uma lei forte é aquela que não recomenda o crime, mas, antes de 

tudo, empurra o seu autor para o remorso eterno” – repetiu Lavezzi, em voz 

alta, enquanto lia a mensagem escrita abaixo da imagem recortada de Gorsky 

Pimp. A frase fora dita pelo candidato à Prefeitura, durante um comício 

recente.  

– Viram só? Esse cara sabe das coisas – assentiu Lopes do balcão.  

– Exatamente. Já estou de saco cheio desses frouxos que não fazem 

nada contra a bandidagem! – afirmou Casco sentado ao seu lado.  

Lavezzi devolveu o celular para Arthur.  

– Tá, tá, tá! Deixem o sujeito comer em paz – ordenou o gerente e 

dono do restaurante saindo da cozinha.  

Enquanto todos retomavam suas refeições, ele caminhou até a mesa 

onde estava Lavezzi. 

– Como está o molho? Peguei uns tomares frescos no Mercado 

Central, hoje pela manhã, para fazer o preparo.  

– Está ótimo, Manu.  

– Que bom – respondeu sorridente.  

Lavezzi pegou o garfo para voltar ao seu prato. Contudo, notou que 

Manu ainda estava parado à sua frente.  

– Eu também não vou votar em Gorsky – sussurrou ele.  



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

11 
 

– Ah é? – perguntou Lavezzi um tanto por educação. 

– Sim. Não acho que uma postura dessas vai nos ajudar, com tudo o 

que anda acontecendo por aí... 

Neste instante, a sineta, que ficava instalada na porta de entrada do 

restaurante, tocou, anunciando a chegada de um novo cliente.  

– Tranquilo, Manu – disse Lavezzi.  

O gerente, neste momento, sorriu e deu meia-volta, indo em direção 

ao balcão. No caminho, passou pelo cliente que havia entrado, um jovem 

vestindo uma jaqueta azul e branca da seleção. Ambos chegaram a esbarrar, 

de leve, ombro com ombro. Foi quando Manu olhou para trás, estranhando a 

altura do garoto, que batia quase com a dele.  

Pouco ligando para o gerente, o jovem caminhou até a mesa onde 

Lavezzi estava sentado, parando à sua frente.  

– Pois não? – indagou ele ao jovem. 

Foi neste momento que o garoto abriu o zíper da jaqueta e sacou uma 

pistola. 

– M-Mas o quê!? – berrou Casco do balcão. 

Os três primeiros tiros convergiram para o peito de Lavezzi, fazendo 

com que os homens que estavam no restaurante se atirassem ao chão, aos 

gritos.  

– Ahhhhhhh!  

– M-Meu Deus! 

O último disparo, dado na direção da cabeça de Lavezzi, fez um 

barulho ainda mais estremecedor.  

Manu, que havia se escondido atrás do balcão, em estado de choque, 

só voltou a si quando a sineta da porta emitiu o seu toque.  

O gerente do restaurante, com toda a cautela possível, levantou-se. A 

primeira imagem que avistou foi o cadáver de Lavezzi, esparramado por sobre 

a cadeira.  

Os outros clientes tentavam se recobrar. Lopes apenas balbuciava: 

– M-Meu Deus! M-Meu Deus.  

Arthur tentava consolá-lo, enquanto Casco berrou: 

– Porra, Manu! Liga para uma ambulância! 
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MEDIANEIRA, O PRIMEIRO BAIRRO 

A notícia vinda daquele médico pavãozinho, metido a besta, não o 

deixou nada feliz. O doutor Soares, médico da rede pública que o atendia há 

anos, tinha se aposentado. Na sequência, a Prefeitura havia extinguido o 

cargo de médico da sua estrutura, aproveitando para terceirizar a execução 

dos serviços de saúde por empresa privada. 

Coincidentemente, a OCP Serviços Médicos foi a empresa vencedora 

tanto na Capital quanto em Morro Escócia, Taioz e outras três cidades da 

região metropolitana. Todos os contratos eram objeto de investigação pela 

Promotoria, por suspeita de irregularidades.  

Ele já tinha esperado mais de três horas para ser atendido quando o 

médico o chamou da porta do consultório: 

– Senhor Augusto...? Augusto Vicariantis?  

Poucas pessoas o chamavam de Augusto. Os chegados o chamavam 

pelo apelido, que era um diminutivo do seu sobrenome: Vica. Foi preciso ouvir 

o chamado, novamente, para se dar conta de que era a sua vez.  

Ele caminhou com o médico apoiando a mão em seu ombro pelo 

pequeno corredor até a última sala à esquerda. Chegando lá, ele fez sinal para 

que Vica se sentasse e deu a volta para se acomodar em sua escrivaninha. Foi 

quando Vica percebeu o tênis cheirando a loja que o doutor calçava.  

O médico pegou a ficha de Vica e deu uma olhada, mostrando os 

dentes brancos e saudáveis. A manga do seu jaleco deu uma leve descida no 

braço esquerdo, revelando um belo relógio de ouro no seu pulso. Vica 

lembrou, no ato, que o filho da puta do seu chefe, um descendente de turcos, 

meio metido a besta, tinha um igualzinho. O escroto ficava se gabando de que 

o tal relógio não saía da loja por menos de R$ 10 mil.  

E lá estava um moleque, que deveria ter uns dez anos a menos da 

idade de Vica, formado em medicina, com pinta de “bom-menino”, sorrisinho 

limpo, a atendê-lo. Isso posto, o médico falou para ele, enquanto tentava 

parecer sério:  

– Esses são os exames que você fez. E, infelizmente, o que eu tenho 

para lhe dizer é que você tem aproximadamente mais seis meses de vida. 

Vica sentiu o seu estômago revirar.  
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– O-O quê? – devolveu aturdido. 

– Está vendo essas manchas? – disse o médico apontando para o 

exame de ressonância.  

Vica fez um sinal afirmativo com a cabeça. 

– São lesões ósseas, na sua coluna, provocadas por uma metástase em 

estágio avançado – sentenciou o médico. 

– M-Mas a minha esposa e eu falávamos em nos mudar para uma casa 

nova e... –  disse Vica, meio sem pensar.  

– Eu aconselho você a não fazer qualquer mudança, senhor Vicariantis. 

O médico não fazia ideia, mas aquela frase despertou algo em Vica. 

Algo com o que ele, naquele momento, não poderia ter domínio, e, sim, 

reagir.  

Vica, então, desferiu um soco que, ao acertar a estrutura óssea do 

nariz do médico, fez um barulho seco.  

O médico gritou, enquanto tombava para trás, encontrando a parede. 

O nariz do pobre doutor se partiu na hora, jorrando sangue aos 

montes. Agachado, atrás da sua mesa, ele gritou por socorro: 

– P-Por favor, me ajuuudem! 

Foi quando uma das secretárias que atendiam naquela Unidade de 

Saúde Pública entrou na sala e viu o médico, caído e indefeso, e Vica de pé a 

espumar.  

Apavorada, soltou um grito que se estendeu até a sala de espera.  

Uma outra atendente, vinda de lá, entrou e também viu a cena.  

– Chamem o segurança! – berrou ela.  

Vica não desgrudava os olhos do médico. Este, ainda encolhido, 

questionou a ele: 

– P-Por quê? E-Eu atendi você, f-fora do m-meu turno. E-Eu já tinha 

atendido as dez fichas que o sindicato exige... E-Eu fiz um f-favor a você...  

Ouvindo aquilo tudo, Vica fez menção de partir para cima do doutor 

novamente. Contudo, um segurança o agarrou, aplicando-lhe uma chave de 

braço pelas costas. Um segundo segurança surgiu da sala de espera e ajudou 

o outro a dominar a situação.  

O médico tinha ficado tão aturdido – pois nunca antes recebera um 

murro no meio do nariz – que sequer fez menção de chamar a polícia para 
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prestar queixa, subindo para a emergência, na tentativa de conter o sangue 

que ainda vertia.  

Os dois seguranças, sem muito saber o que fazer, arrastaram Vica para 

fora do hospital, jogando-o no meio da calçada.  

Um deles, o de maior estatura, atirou a pasta de exames, contendo as 

ressonâncias e o laudo técnico, no chão. Lá da porta do hospital, berrou com 

Vica, durante uns minutos, fazendo uma severa advertência para que ele 

nunca mais aparecesse por ali.  

Vica, depois de se recompor e juntar os seus exames, caminhou pela 

avenida Costa Gama, em direção ao Centro. Quando foi atravessá-la, um 

carro da polícia passou por ele, lentamente, fazendo com que estacasse.  

Naquela hora, os pensamentos de Vica foram voltando para o seu 

lugar, fazendo com que ele percebesse que poderia ter se metido em uma 

encrenca por socar o médico.  

Os policiais seguiram passando devagar, aproveitando para dar uma 

boa olhada para Vica. Ele, então, se questionou se a sua fisionomia, naquele 

momento, não lembrava um desses delinquentes que apareciam algemados 

nas reportagens do jornal.  

“Não à primeira vista”, pensou.  

Vica trazia um tom de pele litorâneo, apesar de morar a cerca de 

140km de distância do mar, sendo esta uma herança dos seus ancestrais 

gregos. Os cabelos eram pretos e ainda volumosos, com um pequeno 

redemoinho se formando atrás da cabeça. A barba, cerrada, já refletia mais a 

sua idade, com alguns pelos brancos dando-lhe a partida para o começo de 

um tom grisalho. Ainda conservava um bom porte físico, com os ombros 

largos e os braços firmes de um arremessador de dardos espartano, apesar de 

que as reiteradas dores na coluna o tenham limado das práticas esportivas – 

talvez, agora, soubesse o porquê dessas dores. Por fim, vestia uma camisa 

social clara, meio amarrotada, enfiada dentro de calça jeans, cujo tingimento 

já estava desbotando, e calçava um par de sapatos pretos, ainda engraxados, 

pois, no início da manhã, antes da consulta, tinha pagado uns trocados para 

um moleque meter um cuspe neles.  

Na opinião de Vica, os sapatos foram decisivos naquela hora. Bem 

engraxados, junto com o restante da sua indumentária, faziam dele um tipo 
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bem comum no meio da multidão de pedestres que andavam apressados pela 

região.  

De fato, algo naquilo tudo funcionou, já que os policiais não chegaram 

a parar o carro. O cabo, que dirigia o veículo, colocou a terceira marcha, 

fazendo com que eles fossem embora, descendo a avenida Costa Gama.  

Quando passaram, Vica pôde perceber que estavam entre quatro 

policiais lá dentro do carro.  

“‘Loucos por carne fresca...’, diria o Baiuca!”, pensou Vica. 

José Pedro Baiuca, advogado e seu melhor amigo, vivia contando que, 

por vezes, eles pegavam uns tipos comuns para dar uns safanões. Levavam lá 

para baixo, no posto policial do Centro, perto do antigo Casarão, e davam uma 

averiguada.  

– “A prisão pra averiguações nunca sumiu do manual da polícia, Vica. 

Acorda! Não é uma merda de uma Constituição que vai dizer a eles o que 

devem ou não devem fazer!” – afirmava Baiuca.  

Vica achava um pouco de terrorismo do amigo em tudo aquilo, 

embora a situação o tivesse deixado tenso. A imagem do laboratório contida 

na capa da pasta de exames, porém, o fez aterrissar. Infelizmente, aqueles 

malditos exames traziam a notícia que mudara a sua vida. Na cabeça dele, 

ecoou a frase do médico pavãozinho, novamente:  

– “Você tem aproximadamente mais seis meses de vida”. 

“Porra! O que é ‘aproximadamente’?”, disse Vica para si.  

Ele seguiu caminhando até a parada de ônibus. A sentença dita pelo 

médico ainda refletia em sua cabeça, fazendo com que Vica a questionasse a 

todo momento.  

“Quer dizer, quando aquele filho da mãe disse ‘aproximadamente’, 

isso queria dizer que eu tenho menos ou mais dias de vida? Para um ‘quase 

defunto’ isso faz muita diferença, droga!” 

Vica parou na fila do ônibus. Fazia um calorão, apesar de não ser mais 

verão. Ele olhou para o relógio. Beirava sete horas. Precisava descer alguma 

coisa gelada pela garganta para poder digerir tudo aquilo.  

O ônibus não tardou a chegar, apontando o letreiro “Viação 

Medianeira” estampado acima da imensa janela frontal, de onde se podia 

enxergar o motorista atrás do volante.  
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“‘Medianeira, o primeiro bairro oficial da Capital’, grande merda...”, 

pensou Vica.  

A frase, na verdade, encontrava-se selada em uma placa envelhecida, 

pregada em uma pedra, na Praça Gregory Black. Abaixo do escrito estava 

insculpido “Lei nº 1.762, de 7 de julho de 1957”, uma alusão à norma que 

efetuara a distinção. Boa parte dos habitantes do bairro repetiam essa mesma 

distinção, mas com orgulho, em discussões acaloradas. Estes mesmos pouco 

ligavam para o fato de que foi somente naquele mesmo ano que os bairros da 

cidade passaram a receber nomes próprios. Até essa data, a divisão era feita 

por distritos, referendados pelo Ato nº 7, assinado pelo então intendente 

Jonas Hess, cuja linhagem, como sói acontecer para aqueles que se eternizam 

nas altas posições, se estenderia em importantes papéis na sociedade da 

Capital.  

Anos depois do surgimento da Medianeira, com a Lei nº 2.022, o 

governo promoveria a delimitação do Centro e a criação de mais 58 bairros. 

Com isso, a Medianeira tornou-se definitivamente um bairro de passagem 

para quem queria ir ao Centro, vindo da Zona Sul, ou mesmo ir para a Zona 

Norte da cidade, deslocando-se pela 3ª Via Transversal.  

Alheia a isso, a Medianeira de Vica abrangia uma área total de 140 

hectares, habitada por pouco menos de 12,5 mil pessoas, residentes em 4.096 

domicílios. Conforme estudo censitário governamental, dos moradores do 

bairro, 6.706 são mulheres e 5.530 são homens – sendo que o número 

referente à população masculina seria alterado em questão de dias. 

À medida que o ônibus onde Vica estava avançava, surgiam os velhos 

casarões, com traços de arquitetura portuguesa. Maculados pelo tempo, os 

casarões pareciam casas mal-assombradas, onde as ervas daninhas 

proliferavam.  

A viação passou ao lado do tradicional estádio de futebol, já chamado 

de monumental e outrora orgulho de uma boa parte dos moradores. Hoje, 

todavia, era uma grande ruína, feita de pedras pichadas, sujeira e pedaços de 

ferro consumidos por ferrugem.  

A pintura, outrora em três cores que se harmonizavam, estava 

completamente arruinada. Também ali a ervas daninhas cresciam selvagens 

e libertas.  
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Abandonado pelo clube de futebol, após se mudar para uma luxuosa 

arena esportiva, bem como sofrendo com o descaso da Prefeitura, o antigo 

estádio havia virado um refúgio para usuários de crack e demais habitantes do 

submundo. Por vezes, um segurança contratado fazia a ronda no local, 

lançando fogos de artifício com o intuito de espantá-los. A prática, entretanto, 

levou a queixas dos moradores da vizinhança, tamanho era o barulho dos 

estouros.  

A implosão da estrutura do estádio, apesar das súplicas dos 

moradores, nunca ocorrera, sendo motivo de chacota pelos torcedores do 

time rival, cuja morada fora modernizada, restando localizado no charmoso 

bairro vizinho.  

Ao lado das ruínas existia um largo, ainda muito valorizado. O largo 

servia de espaço para a realização de uma feira agrícola, um evento que 

movimentava o bairro, trazendo compradores e interessados de outras 

regiões. Perto dali ficava a rótula onde o papa rezara uma missa para 300 mil 

pessoas, em 9 de junho de 1980. 

Por fim, escondido atrás de uma pequena praça, ficava o café e padaria 

Pamplona, ponto de encontro de todos por ali, que faziam fila pela fornada de 

pão francês, ao final da tarde.  

Quando o ônibus passou ao lado do largo, este estava vazio, com 

exceção de um que outro veículo estacionado. A viação seguiu para dentro da 

Medianeira, ganhando a avenida Carlos Murtosa. Vica observava os primeiros 

movimentos do Hits Club, uma casa de dança e espetáculos para a terceira 

idade que ficava por ali. Ele sorriu e lembrou do pai do seu amigo Baiuca, 

Leonel, frequentador assíduo do local. 

Um pouco mais atrás, na faixa da esquerda, no sentido Bairro-Centro, 

em frente à sede do Departamento de Águas que atendia parte de Zona Sul, 

ficava a Central de Ferramentas – Mega Store. Tratava-se de uma gigantesca 

loja de material de obras, que atuava também como ferragem, e outras coisas 

úteis para o lar. Vica viu as luzes piscantes do letreiro imenso e lembrou que 

aquele era o local onde trabalhava seu vizinho Chico. 

O ônibus, então, virou à esquerda na avenida Portnoy e deixou Vica 

quase em frente à igreja Medianeira. Afastando-se alguns passos da paróquia 

ficava o bar do seu Tenório. Para os moradores do bairro, um velhinho que era 
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a cara do Ibrahim Ferrer. Ele não era daqui. Isso era um consenso, haja vista o 

seu sotaque castelhano, um tanto enrolado. 

Vica passou pela igreja Medianeira. Em um lance rápido, olhou através 

das grades e viu o velho ginásio esportivo, pertencente à paróquia, onde ele, 

Baiuca e o primo dele, João Paulo, mais conhecido como Jotapê, aprenderam 

a jogar bola.  

Atrás do ginásio, na rua Oscar Ohlweiler, ficava o colégio estadual 

onde os três haviam estudado. Parte da sua mureta de proteção havia caído 

com o último temporal que assolou a cidade. No lugar dela, a Prefeitura 

colocou tapumes de madeira. Nestes mesmos tapumes, uma grande 

pichação, contendo a frase “Eleições já!”, dividia espaço com cartazes 

anunciando a apresentação de artistas na Capital. Havia desde a última 

funkeira, sensação do momento, até cantores sertanejos da nova geração, 

passando por conjuntos de pagode da década de 1980 que haviam voltado 

com tudo, além de uma ou duas bandas de hard rock dos anos 1970.  

Logo em seguida, Vica tornou a olhar para a igreja. Normalmente, 

fazia o sinal da cruz. Aquela, aliás, era a única igreja pela qual ele passava e 

fazia o sinal da cruz. O sinal, ademais, era seguido de um: “Muito obrigado. 

Peço, ainda, a sua proteção para mim, para Vana e para o meu filho”.  

Contudo, desta vez não houve sinal algum. Tampouco agradecimento 

ou pedido.  

No caminho para o bar, Vica notou que a vegetação tomava os 

canteiros, espalhando-se pelas calçadas. O fato é que a Prefeitura havia 

cancelado o contrato de capina para diversos bairros, com exceção daqueles 

considerados nobres e com apelo turístico. E, claro, a Medianeira, como 

tantos outros, não se enquadrava nesse conceito.  

Vica balançou a cabeça e prosseguiu. Assim que chegou ao bar, largou 

a pasta de exames em uma cadeira e fez sinal para o velho Tenório, pedindo 

uma cerveja.  

– Ola, que tal? – saudou o velho.  

– Tudo certo, seu Tenório. Tudo certo...  

Percebendo que o cliente não estava para muito papo, Tenório 

preferiu deixá-lo em paz. 
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Ainda remoendo a notícia recebida, Vica escutou dois garçons que 

trabalhavam no Hits e, naquele momento, estavam de folga. Ambos 

comentando enquanto bebericavam uma cerveja: 

– Você viu o que eles fizeram com a Gráfica do Sales?  

– Vi. As chamas acabaram com a fachada e pegaram também o forro 

da loja.  

– Sim. Só não destruíram com as máquinas porque elas estavam em 

uma outra sala.  

– Isso é ato terrorista. Manja? Igual aqueles que aparecem no jornal.  

– Concordo.  

– O Sales tinha colocado um vigia, né?  

– Sim, depois de ter se negado a pagar o achaque. A Margô, ali da loja 

de armas e pesca esportiva, também mandou eles se foderem, pelo que eu 

soube.  

– Então, cedo ou tarde ela vai acabar recebendo uma visita. Esses 

caras não perdoam... 

– Sim. Você viu quanto o dono do Hits está pagando por dia? 

– Vi. Quinhentão, né?  

– Isso. Faz as contas... Dá uns dez mil e poucos por mês.  

– É por isso que eu vou votar nesse cara novo.  

– É o jeito.  

Um chamado fez Vica mudar de foco.  

– Vica? Tudo bem aí? – Para o seu azar, pensou ele, quem o chamava 

era o seu vizinho Francisco, que para todos no bairro era, simplesmente, 

Chico. 

Vica sabia que ele não era um mau sujeito, mas tão somente alguém 

sem muita coragem e iniciativa. Ainda assim, alguns moradores e conhecidos 

o invejavam, fosse pelo cargo de gerente na Central de Ferramentas – Mega 

Store, ou por ser casado com Indianara. Incrédulos, eles se perguntavam o que 

uma mulher com aquela jovialidade e curvas vira nele para terem se casado.  

Alheios a tudo isso, Chico e a esposa moravam em uma casa 

geminada, ao lado de Vica.  

– Tudo bem sim, Chico. Só não estou muito a fim de papo... – devolveu 

Vica, rispidamente.  
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Seu Tenório não demorou a retornar com a cerveja, uma pilsen 

uruguaia. Ele era orgulhoso em ser o único comerciante, pelas bandas, de 

servi-la e, ainda por cima, por um preço justo.  

Embora o calendário marcasse o terceiro dia oficial de inverno, no 

hemisfério sul, em pleno mês de junho, fazia 25 graus, com a sensação térmica 

em torno de 28. No dia seguinte faria 11 graus e, no outro, 8 graus, para subir 

para 15 e cair para 4, já no fim de semana. Essa era uma característica peculiar 

desta Capital, que a diferenciava de todas as outras, elevando as estatísticas 

da população, dentre aquela com o maior número de casos de doenças e 

alergias respiratórias. 

Por essa maldição climática, a rinite alérgica de Vica estava querendo 

começar a se estabelecer, com as suas narinas já queimando. Contudo, ele 

estava pouco ligando para tudo aquilo naquele momento.  

Em que pese a falta de reciprocidade de Vica, seu Tenório ficou ali ao 

lado, esperando ele dar o primeiro gole, pois sabia que o primeiro é o mais 

próximo da bebida sagrada tomada pelos deuses. Assim que ele bebeu, 

Tenório colocou-lhe a mão no ombro. Entretanto, antes que pudesse 

emendar alguma palavra de aproximação, deu meia-volta e voltou para trás 

do balcão. 

Vica logo percebeu que tinha algo ruim prestes a estourar. Com o 

canto do olho esquerdo, ele mirou a porta e viu um carro parando na frente do 

boteco.  

Não era um carro qualquer, mas sim um Sedan novinho, de cor preta, 

e todo mundo ali da vizinhança sabia a quem o veículo pertencia. De dentro 

do carro saiu primeiro o carona. Um garoto de uns 26 anos, de cabelos 

castanhos, usando terno preto e óculos escuros Clipper, com lentes 

espelhadas, que haviam voltado à moda. O nome dele era Ruiz.  

Depois dele, saiu o mais perigoso dos três homens que estavam no 

veículo. Era um cara mais velho, de uns 50 anos, com um cavanhaque grisalho 

bem desenhado e um nariz protuberante, que lhe dava contornos grosseiros. 

Ele também usava terno preto e óculos escuros. O nome dele era Aragão, mas 

alguns também o chamavam, cochichando, de “Tutuba”, em razão de o rosto 

protuberante e quase cônico lembrar o tubarão do antigo desenho animado 

dos estúdios Hanna-Barbera.  
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O terceiro homem, o motorista, ficara no carro. Chamava-se Mariano 

e vestia o mesmo terno preto dos outros dois homens. Na sua linguagem, eles 

eram “coletores”. Para qualquer outra pessoa, eles eram os responsáveis pelo 

achaque para o dono do bairro, o Sr. Roberto Marconi.  

Ruiz e Aragão entraram no boteco do seu Tenório e estacaram na 

porta a procurar alguém. O lugar inteiro ficou imerso em um silêncio de 

cemitério. Ninguém nem sequer ousava tomar um gole da sua bebida.  

Vica olhava para frente, dando as costas para os dois. Não era a ele 

que eles queriam. Não naquele dia.  

Aragão andou até o balcão onde estava o seu Tenório. O velho, 

calmamente, pegou um copo e serviu um pouco de café direto do bule, que 

estava no fogão, e entregou a ele.  

– Obrigado – agradeceu Aragão, envergando o copo e dando uma 

primeira bebericada no café. 

O garoto que o acompanhava caminhou em linha reta pelo bar. 

Enfiado naquele terno, e com uma boa aparência, ele parecia deslocado 

naquele meio. Vica chegou a se questionar como o Tutuba aceitava trabalhar 

com um burguesinho como aquele, haja vista toda a fama de marginal que o 

precedia. Todo mundo na Medianeira sabia que ele já havia estado na prisão 

e que ele, sim, era um sujeito que todos deveriam evitar cruzar o caminho.  

Ruiz passou pela mesa do pobre coitado do Chico. Não era ele quem 

ele queria. Todavia, munido de todo o seu azar, Chico precipitou-se em dizer:  

– O-Olá, amigo. Você e o Tutuba não querem tomar uma cervejinha 

conosco? 

Ruiz olhou para ele ruminando raiva.  

“Idiota!”, pensou Vica, reconhecendo que o pobre coitado tinha 

acabado de meter os pés pelas mãos.  

– Seu merda... – disse Ruiz, agarrando o copo cheio da mesa e jogando 

a cerveja na cara do Chico.  

Na sequência, ele atirou o copo no chão e pegou Chico pelo colarinho 

da camisa, quase o esganando. Ruiz, então, colou o seu rosto perto do rosto 

de Chico, bufando na cara dele, como se fosse um touro ensandecido. 

– P-Por favor, não me mate! P-Por favor... – suplicou Chico, de olhos 

fechados.  
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De repente, Ruiz o largou na cadeira. Isso posto, ele abriu os braços e 

um sorriso teatral: 

– Matar você? O que você acha que nós somos? Assassinos? 

Vica chegou a mover sua perna para fora da cadeira. Não sabia se o 

instinto o fazia se mexer para ajudar Chico ou para cair fora daquela confusão. 

Todavia, ele se lembrou de olhar para o balcão, perto da porta. Lá estava 

Aragão, tomando o seu café, atento a tudo. 

Ruiz não mudava de direção. Parecia que eram só ele e Chico dentro 

do boteco. Nessa tranquilidade, ele tirou os óculos escuros do rosto e os 

guardou em um bolso no terno. Apavorado, Chico permaneceu sentado. Era 

o predador e a sua presa paralisada. Ruiz olhou para Chico e disse: 

– Nós somos trabalhadores, assim como você, o seu Tenório e alguns 

dos caras aqui presentes. E como é que funciona a relação empregatícia? Não 

se apresse. Deixe que eu mesmo explico. Para que haja uma relação 

empregatícia teremos de um lado o empregador, o chefe se preferir, e no 

outro o empregado, ou o peão para ficar mais fácil.  

Naquele momento, a tensão no boteco era insuportável. Nenhuma 

das pessoas ali sabia o que estava para acontecer.  

Ruiz continuou: 

– Daí, como é que funciona: o peão trabalha arduamente, se empenha, 

emprega esforço físico e mental, se desgasta pelo chefe. No final do mês, ele 

tem o seu salário, a sua grana. É este o principal objetivo do empregado: 

ganhar a sua grana. 

Chico chegou a concordar com ele, na tentativa de se livrar de uma 

surra, ou de uma bala. 

 – Grana para ele torrar como bem quiser. Seja com a patroa, com as 

crianças, com a casa, com festas, com a porra que ele quiser! – bradou Ruiz. 

Gotas de suor começavam a descer da sua testa.  

Sem se deter, ele continuou frenético.  

– Mas para torrar a grana o cara tem que trabalhar. O trabalho tem que 

fluir, sabe? E, nesse ponto, existe uma coisa que está me tirando do sério, cara: 

você não está deixando o meu trabalho fluir. 

Assim que Ruiz terminou essa frase, Chico engoliu em seco. Todos ali 

no bar sentiam que, resignado, ele se preparava para tomar um murro no meio 

da cara. 
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– Caras como você são um estorvo. Uma empacação, saca?  

Chico havia fechado os seus olhos, ainda esperando pelo soco.  

– Olha para mim, seu merda – mandou Ruiz, parando bem na frente 

de Chico de novo. 

– Se as pessoas que devem não pagarem a sua dívida para o meu 

chefe, eu não recebo, e, se eu não recebo, como eu vou poder torrar o meu? – 

indagou Ruiz. 

Chico ofegava na frente dele. Encurralado entre Ruiz, a cadeira e a 

parede, ele não sabia o que falar. Na verdade, não tinha o que falar. Qualquer 

coisa que ele dissesse poderia resultar em porrada.  

Ruiz, naquele momento, apertou as suas mãos na mesa de metal e se 

agachou até colar o rosto no de Chico de novo. Nisso, ele falou cuspindo saliva 

nele: 

– Sabe, cara, enquanto eu falava sem parar aqui, eu decidi que iria 

quebrar essa garrafa na sua cabeça, mas daí eu pensei que se eu fizer isso você 

vai ficar com o pouco de raciocínio que você já tem meio afetado. Iria sangrar 

pra burro. Criaria um belo hematoma. Iria inchar. Teria que tomar uns 

pontos...  

– E-Então não faça isso, p-por favor – suplicou Chico. 

– Eu não vou fazer, pois caso contrário você teria, ainda, gastos 

médicos com isso e aquilo, o que impediria você de juntar uma grana. Quem 

sabe?  

– S-Sim. S-Sim. É isso! – disse Chico. 

– E você, por incrível que pareça, faz parte da coisa toda. O seu 

dinheiro, na verdade. O seu trabalho, lá na loja, por mais decrépito que possa 

ser.  

– Sim – concordou Chico novamente. 

– Que bom que você entendeu o seu papel, cara. Fico feliz, mesmo – 

devolveu Ruiz, dando-lhe uns tapinhas no rosto e passando por ele.  

“O Chico, pobre diabo, era um ‘quase defunto’. Isso sem ter doença 

nenhuma”, pensou Vica naquele momento. 

Na sequência, Ruiz avançou até a mesa verdadeiramente desejada. Lá 

estava o seu Thomaz, conhecido por todos como “O gringo da Ferragem”. Ele 

era a loja “concorrente” da Mega Store, onde Chico era gerente. Assim como 

o seu Tenório, como a Dona Mariza, dona do salão de beleza onde Vana 
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trabalhava, os donos do Hits, a Central de Ferramentas – Mega Store, ele 

também era um dos que pagava o achaque.  

Thomaz, por sua vez, tirou um envelope de dentro do casaco de lã e o 

colocou em cima da mesa, sem oferecer qualquer resistência. Ruiz pegou o 

envelope e deu-lhe as costas. Em seguida, rumou para a saída, onde o Sedan 

o esperava. 

– Ótimo café, Tenório. Um “passado” honesto, na minha modesta 

opinião – disse Aragão, ainda provocando tensão dentro do bar.  

Isso posto, ele abriu a carteira e tirou um dinheiro. 

– Tome, pelo café.  

Ele ainda olhou ao redor, antes de prosseguir. 

– Cobre também o copo quebrado. Uma boa noite e bom serviço, 

Tenório – assentiu Aragão. 

O dono do bar agradeceu com a cabeça, sem ter muito como reagir 

diferente. 

Vica terminou a sua cerveja, minutos depois, levantou-se e foi até o 

balcão para pagar o que devia. 

– Bárbaros! Bárbaros malditos! – reclamou Tenório.  

Vica concordou e, depois de pegar o troco, partiu. Chico, por sua vez, 

fez o mesmo e o seguiu.  

Os dois caminharam pela avenida Portnoy até o seu final, para, depois, 

chegarem à rua Irmãos Borba, uma ruazinha sem saída, onde ambos 

moravam. No entanto, Vica fez um sinal para Chico no momento em que 

passavam pela casa de dois pisos que ficava bem na esquina. 

– Eu vou ver se o Baiuca está em casa. Preciso falar com ele, Chico. Por 

favor, se você topar com a Vana, diga que eu estou aqui e que já estou indo.  

– Claro, claro. Pode deixar. 

Antes que ele partisse, Vica resolveu falar-lhe alguma palavra de 

alento: 

– Ei, Chico. Não se preocupe com o ocorrido lá no bar. Eu também teria 

ficado com medo no seu lugar. 

– Não estou preocupado, Vica. Já passou. Já passou – respondeu ele, 

já se virando de costas e prosseguindo sua caminhada. 

Enquanto isso, Vica berrou por Baiuca, lá do lado de fora, parado em 

frente ao portão de ferro preto. Apesar de aparentar algumas sequelas, pelo 
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abuso de entorpecentes, Baiuca havia se formado em direito e hoje trabalhava 

com o seu pai, Leonel, advogando. 

Ainda em frente ao portão, Vica lembrou de quando os dois eram 

garotos e estudavam no colégio, em que Baiuca se escondia no almoxarifado, 

na ausência do zelador, e ficava cheirando loló ou puxando fumo. 

  

Os outros garotos da escola o chamavam de “sequela”. Isso até o dia em 

que ele se enfezou, pegou um menino chamado Ramiro, que era o que mais zoava 

com ele, e deu um murro no meio do seu rosto. O garoto saiu chorando e 

prometendo Baiuca.  

No final da aula, naquele mesmo dia, Ramiro reuniu uns primos mais 

velhos dele, que queimavam fumo na rua Valdomiro Mior, e, juntos, começaram 

a bater no Baiuca.  

Naquele dia, Vica lembra que Baiuca estava tão chapado que não sentiu 

dor nenhuma. A surra lhe custou um nariz quebrado e um corte no supercílio, no 

final. Mas ele sequer caiu, tendo ficado o tempo todo de pé. A turma agressora 

foi se cansando, se cansando, até que encheram o saco. Foi nessa hora que 

Baiuca, espirrando sangue, disse a eles:  

– E-Ei... Vocês têm um bagulho bom aí p-para vender? 

A gangue deles ficou impressionada, inclusive o Ramiro. Depois daquele 

dia, Baiuca arrumou seu primeiro fornecedor fixo. O Ramiro, por sua vez, nunca 

mais chamou Baiuca de sequela. Ao menos não na frente dele. 

Com a pasta de exames pesando em sua mão, e a notícia fodida do 

médico batendo em sua cabeça, Vica precisava desabafar antes de chegar em 

casa para contar tudo a Vana.  

– BAIUCAAAA!!! É o Vica. Me deixa entrar, porra! – berrou. 

A porta, então, se abriu. Dela surgiu Leonel.  

– Olá, Augusto. – Ele sempre chamava Vica pelo nome.  

– Hã, seu Leonel. M-Me desculpe. E-Eu... – disse Vica, após perder a 

compostura. 

Leonel foi até o portão de ferro e o abriu. 

– Tudo bem com você? 

– C-Claro, claro. E com o senhor? – devolveu Vica.  

– Tudo ótimo. Hoje é “O Dia do Tango” no Hits. Ou seja, sou puro 

Gardel para cima das “lobas” – respondeu Leonel. Os dois foram entrando.  
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Leonel vestia uma calça social de cor sóbria, cujo tecido parecia ser 

feito de algodão. A camisa era branca, contendo um estranho babado, que 

descia da gola até o último botão. Calçava um par de oxfords, ainda bem 

conservados. Por fim, trazia seus cabelos impecavelmente penteados para 

trás, cobertos com uma grossa camada de cera, comprada no salão da Dona 

Mariza, na avenida Oscar Moreira. 

– Boa! – disse Vica, sorrindo para Leonel. Ele pensou, para si: “Esse 

velho ainda sabe se divertir”.  

A casa dos Baiucas era grande e espaçosa, dividida em dois pisos. 

Embaixo, logo à direita de quem entrava, ficava a sala de estar, com suas duas 

poltronas, de forro na cor vinho e pés de madeira, e um sofá antigo, com três 

acomodações, na mesma cor. Na frente das poltronas, a única coisa que 

poderia se dizer moderna na sala era uma Smart TV de 49 polegadas.  

Ao lado da poltrona que ficava mais à direita, uma cristaleira, canela 

fosco, de 75cm de altura, contendo a coleção de destilados de Leonel e seus 

copos e taças para ocasiões especiais. Na parte plana, ficava um porta-

retratos, com uma foto de Leonel e a esposa falecida. Ao lado, repousava a 

sua carteira, marcando aquele, definitivamente, como o seu espaço. 

Um tapete persa contendo um mosaico, por sua vez, decorava o chão 

da sala. Já ao lado da poltrona esquerda, existia um abajur, com uma cúpula 

branca, já amarelada pelo tempo, cuja base era feita de madeira envernizada. 

Um lustre, estilo árabe, adquirido no caminho dos antiquários por uma 

pechincha, ficava preso no teto, bem no meio da sala. 

Ainda no primeiro piso, à direita, havia um lavabo e a cozinha, logo no 

final do corredor. No lado da esquerda, parte do espaço era tomado onde 

ficava a garagem e, por fim, o escritório, utilizado pelo pai e pelo filho, com 

uma biblioteca vasta conservada por Leonel.  

Subindo uma escadaria, com um fino corrimão de madeira em tom 

caramelo, que se encontrava um pouco mais à frente da porta de entrada, 

chegava-se ao segundo piso. Nele, restavam os dois quartos, um de frente 

para o outro, e um banheiro, ao fundo do corredor.  

– E aí? Que tal? – disse Leonel, após colocar o seu blazer, com um lenço 

branco, perfeitamente dobrado, saindo do bolso esquerdo.  

– Perfeito. Nada mais do que isso! – respondeu Vica, sempre elogioso 

com o pai do amigo.  
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Faceiro, Leonel pegou sua carteira de cima da cristaleira e anunciou 

para Vica: 

– O José Pedro está lá em cima, trancado no quarto há horas. Pode 

subir, Augusto. Eu estou de saída.  

– Certo – assentiu Vica. Ele ainda teve tempo de escutar Leonel 

dizendo, antes de abrir a porta que levava para a garagem: 

– As “lobas” que se cuidem hoje!  

Vica ficou feliz por vê-lo naquela faceirice, deixando escapar um leve 

sorriso enquanto subia a escadaria. O sorriso não durou muito, pois logo a 

pasta de exames voltou a pesar como chumbo em sua mão.  

Assim que chegou em frente da porta do quarto do Baiuca, Vica 

escutou a música que escapava do seu interior: 

– I feel it closing in. I feel it closing in. Day in, day out. Day in, day out. 

Day in, day out1. 

Vica, então, bateu na porta. Diante da falta de resposta, ele bateu de 

novo e chamou pelo amigo: 

– Baiuca, sou eu, o Vica. Me deixa entrar, cara.  

Dentro do quarto, a letra da música saía dos alto-falantes do 

computador, passava pela densa cortina de fumaça, formada por uma mistura 

de incenso e maconha, e penetrava na cabeça de Baiuca. Este estava sentado 

na cadeira, já meio de lado para a escrivaninha onde ficava o computador.  

– Isso! Isso! Isso! – repetia ele, para si. Seus olhos já não miravam mais 

a imagem no computador.  

Vica, já sem qualquer paciência, começou a esmurrar a porta com o 

punho fechado.  

– Abre a porta, gordo! Porra! Preciso falar com você. 

Dentro do quarto, Baiuca só escutava os versos da música se 

repetindo, acompanhados do som nervoso do baixo e do ressoar da bateria: 

– Day in, day out. Day in, day out. 

                                                           
1 Trata-se de trechos da canção “Digital”, da banda Joy Division, lançada no álbum 

Preston, em 1980, pela Factory Records. 
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O movimento das suas mãos também era repetitivo. Indo para cima e 

para baixo, em uma velocidade média. Seu sistema nervoso, naquele instante, 

ordenou que seus batimentos cardíacos acelerassem, esparramando 

adrenalina em sua corrente sanguínea. Despejada pelas glândulas 

suprarrenais, a adrenalina fez o coração correr mais forte, deixando sua 

musculatura tesa. À vista disso, seus pulmões passaram a produzir uma 

respiração mais curta, enquanto o suor escorria da sua testa. Por sua vez, a 

velocidade do movimento com as mãos foi aumentando, aumentando e 

aumentando. Para que tudo não fundisse, no limiar do esgotamento interno, 

o cérebro de Baiuca manda outra descarga, desta vez de endorfina. Ao final, 

tudo explodiu. 

Ao escutar um barulho estanho, Vica colou o seu ouvido na porta. 

Mais relaxado, Baiuca abriu os olhos. Neste momento, ele se deparou 

com o estrago que provocara.  

– Caralho! – Ele, então, parou a música com um comando no 

computador. 

– Tudo bem, aí, cara? – perguntou Vica, batendo na porta novamente. 

– Vica? – respondeu Baiuca, lá de dentro. 

– Sim. Já estou batendo há tempos, aqui de fora. 

– Porra! E você não sabe esperar, não?  

Na tentativa de limpar a sujeira toda, Baiuca derruba um porta-lápis 

de cima da escrivaninha, espalhando tudo pelo chão.  

– Merda!  

Ainda atrapalhado, ele pega uma camiseta que usava como pijama e 

esfrega o líquido viscoso esparramado sobre a colcha da sua cama.  

– Droga! Vai ficar manchado, acho... 

– Baiuuuucaaa! Abre aí, porra! – bradava Vica do lado de fora. 

Mesmo não satisfeito com o resultado da sua limpeza, Baiuca joga a 

camiseta usada em cima de uma velha banqueta. Na sequência, olha para o 

computador e fecha a aba do navegador que estava aberta. Depois, quando 

parecia que estava tudo certo, ele finalmente vai até a porta e a abre.  

– Caralho, Vica! O que você quer afinal?! – devolveu Baiuca, arrastando 

seu chinelo de dedos.  

Vica o olhou de cima a baixo. Ele vestia um par de meias imundas, que 

nada combinavam com os chinelos, uma cueca samba-canção, com uma 
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estampa floreada, camisa social, com a gravata repuxada ainda pendurada no 

pescoço e, por cima, um blazer preto. Trazia um desses cortes de cabelo 

modernos, onde as laterais estavam raspadas em degradê suave, com o topo 

acomodado em um topete, mantido por uma pomada capilar de fixação extra. 

Por fim, seu cavanhaque preto costumeiro estava bem desenhado, marcando 

o seu queixo.  

– Caralho digo eu! O que você estava fazendo trancado aí dentro que 

não podia sequer levantar essa bunda gorda para me atender?  

Baiuca encarou o amigo e respondeu a ele com a dissimulação que 

havia aprendido na academia de direito: 

– Eu estava trabalhando em um novo habeas corpus, a favor de um 

cliente.  

– Sei... – assentiu Vica, embora não tivesse qualquer intenção em 

saber sobre os assuntos profissionais do colega naquele momento.  

– O cara foi preso acusado de matar o amante da esposa – falou 

Baiuca, enquanto sentava na cadeira perto da escrivaninha.  

– Daí “os canas” pegaram o maluco e o pai dele nos procurou para 

patrocinar a causa. Você sabe, né, princípio do non olet... 

Vica detestava esses papos jurídicos do amigo. Sendo assim, não se 

deu qualquer trabalho de responder a ele. Naquela altura, porém, isso não 

fazia a menor diferença, já que, quando Baiuca se empolgava, ele assumia um 

monólogo interminável, no qual só o que importava era o barulho da sua voz.  

– “O dinheiro não tem cheiro”, cara! 

Os olhos de Vica reviraram, tamanho o seu descontentamento com o 

rumo que a conversa havia tomado. 

– Nisso, nós impetramos o “remédio heroico”, irmão. Eu mesmo fui 

fazer a sustentação oral, em audiência. Mas não deu em nada. Acredita? 

Mesmo “os canas” não tendo achado a suposta arma do crime, era nítido que 

o juiz queria a cabeça do sujeito. 

– Ah, é? – devolveu Vica. 

– Sim. O mais cretino é a falta de evidências! Se não tem evidências, 

os safados não podiam decretar a preventiva! E do contrário, para que serve 

então a merda do habeas corpus?!  

Observando que aquela ladainha chata ainda iria prosseguir por um 

bom tempo, Vica resolveu se sentar em cima de uma velha banqueta. 
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Contudo, sentiu que tinha se acomodado em cima de alguma peça de roupa e 

resolveu pegá-la e entregá-la ao amigo. Para a sua desagradável surpresa, 

havia um líquido viscoso impregnado naquele vestuário. 

– Que droga é isso?! – gritou Vica, atirando a camiseta para longe.  

– Ah, que se foda! O que você tem com isso? – devolveu Baiuca, indo 

na direção de Vica e o peitando.  

– Seu pervertido de merda! – berrou Vica. Gotículas de saliva 

avançaram no rosto de Baiuca, já que este estava a um palmo do de Vica. 

– Eu estava me sentindo meio sozinho, porra. Não consigo descolar 

uma gata vão alguns meses. Você tem a Vana. O meu velho tem as “lobas” 

que ele conhece lá no Hits. Até o cagão do Chico tem aquela deusa da Indi e... 

– argumentou Baiuca, com a raiva avermelhando a coloração do seu rosto até 

o pescoço. 

– E-Eu tô morrendo, Baiuca – disse Vica, mudando completamente o 

seu tom de voz. 

Antes de dedo em riste, Baiuca deixou os seus braços caírem. 

– O-O quê? Como assim, cara? 

Vica estendeu a pasta com os exames de imagem. Baiuca, com uma 

cara incrédula, pegou a pasta e foi até a sua escrivaninha. Ali, colocou seus 

óculos de leitura. Demorou alguns minutos, observando cada palavra do laudo 

técnico. 

Assim que terminou, Baiuca tirou os óculos e os jogou de volta ao lugar 

onde estavam. Com um semblante sério, ele caminhou novamente até o 

amigo. 

– Caralho, cara. E-Eu... – tentou dizer para ele. Todavia, ao ver que os 

olhos de Vica marejavam, ele o envolveu com um abraço. 

Para Vica, era como ser abraçado por um grande – e fedido – urso de 

pelúcia. Passado um tempo, ele o soltou e voltou a lhe falar: 

– Você já buscou uma segunda opinião, Vica? 

– N-Não. Nem pensei nisso, ainda – respondeu. 

– Entendo. Mas acho que você deve fazer isso.  

Vica não lhe disse nada dessa vez.  

– Merda. Me deu até calor... – reclamou Baiuca. 
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Assim sendo, ele retirou o blazer e depois a gravata. Na sequência, 

arrancou a camisa social. Por debaixo, havia uma regata branca, com o lugar 

perto das axilas marcado de suor. 

A regata, por sua vez, deixava à mostra uma tatuagem 

completamente desbotada em seu braço esquerdo. Tratava-se de uma placa, 

onde era possível ler o nome de três bairros da cidade, com as respectivas 

sinalizações de trânsito: Divina Providência, siga para a direita; Medianeira, 

siga reto; e M. Azurenha, siga reto.  

– E-Eu preciso de uma cerveja, Vica. Podemos descer? 

– Sim. Tranquilo – disse Vica, pegando a pasta dos exames de volta.  

Os dois amigos foram até a cozinha. Baiuca, então, puxou duas latas 

de cerveja da geladeira. 

– Cara, só tenho essas Dunkel. Sei que tá esse calor fora de época... 

– Foda-se! – disse Vica, abrindo a sua lata e deixando que o chiado da 

espuma subindo se fizesse presente. 

– É isso, aí, cara! Foda-se! – devolveu Baiuca, realizando o mesmo 

gesto. 

Após tomarem um gole generoso, Baiuca tentou quebrar a tensão do 

momento: 

– Fui em um show, anteontem, na Cidade Alta, de uma banda tributo 

aos The Doors. Fui com o Papito. Lembra dele? 

– Claro. Martin Fabra, filho do seu Sinval, da Tabacaria. Era o nosso 

vocalista na banda...  

– Isso. Isso.  

Baiuca deu mais um gole e falou: 

– Bons tempos, hein, Vica? Só ficávamos escutando essas sonzeiras 

antigas e tentando reproduzir alguma merda deles na nossa banda. Eu com a 

minha Gibson Les Paul, que o meu velho me deu – e que eu ainda tenho, lá no 

armário do meu quarto –, você com o seu baixo, o Jotapê na batera e o Papito 

no vocal.  

– Eu lembro da gente tentando tocar alguma coisa, antes da vizinha 

ligar e mandar parar com aquela barulheira do inferno, na sua garagem – disse 

Vica.  

– Há, há, há. Isso mesmo. 
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– Teve aquela vez em que nos apresentamos no encontro de jovens, 

da paróquia Medianeira. O Papito rebolando no palco, enquanto cantava 

alucinado The Passenger e puxava as garotas para dançar com ele. – A 

lembrança fez Vica sorrir de leve.  

– Sim, sim. Depois disso fomos expulsos do grupo, sendo que o padre 

responsável pela paróquia também não nos deixou entrar na igreja por um 

bom tempo – completou Baiuca. 

– Eu nunca mais vi o Papito. Em compensação, a esposa dele vira e 

mexe aparece lá no salão onde a Vana trabalha. Ela é filha da dona – disse 

Vica. 

– A Laura... – emendou Baiuca. 

– Isso. Laura.  

Vica pensou um pouco e perguntou ao amigo: 

– Você não teve um caso com ela? 

– Sim. Eu, o Jotapê e a galera toda da Medianeira ao Divina 

Providência. Mas, no meu caso, só você sabe disso... 

– Sei – disse Vica, dando de ombros.  

– Os dois foram morar na Zona Norte da cidade, depois de casarem. 

Ela é funcionária pública e trabalha no gabinete do prefeito. O Papito 

descolou um emprego de corretor de imóveis. Eu e ele seguimos nos falando 

pelo ZAP.  

Vica ainda tentava prestar atenção na conversa do amigo, mas já dava 

sinais de estar perdendo o interesse. 

– Ele não é mais o mesmo cara, sabe? – disse Baiuca. 

– Como assim?  

– Está bem estranho. Meio noiado. Não tira os olhos daquela porra de 

celular. Fica contando quantas curtidas a Laura recebeu em uma foto, ou 

mesmo procurando obsessivo no mapa o lugar onde ela marcou que estava.  

– Caralho. Mas o Papito sempre foi um cara confiante.  

– Esqueça. A Laura e as redes sociais foderam com os nervos do 

parceiro.  

Baiuca percebeu que Vica tinha baixado o olhar para o chão. Para não 

permitir que a melancolia atingisse o amigo, ele emendou: 

– Enfim, eu mandei uma mensagem para ele convidando para ir ao 

show comigo. Estava marcado lá para o Joy’s. Lembra do Joy’s, não é? 
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Vica assentiu e deu um gole na cerveja. 

– Éramos o Papito, eu e um monte de dementes espumando pela 

boca, marginais, punks, cambistas, pervertidos, sei lá mais quem. A porcaria 

do ácido que eu tinha tomado minutos antes já tinha batido. Cara, eu via um 

monte de chacais me rodeando, loucos para arrancar as minhas tripas. Eu tava 

suando feito um porco.  

Vica olhou para o amigo, um tanto assustado. Não tinha boas 

lembranças dele e das suas experiências com drogas lisérgicas.  

– “Chacais”? – questionou Vica. 

– Sim. Chacais. Meio homem. Meio bicho.  

Vica jogou o pescoço levemente para trás e os olhos para cima. Baiuca 

deu de ombros para a descrença do amigo e continuou: 

– O Papito tava na dele. Filho da puta! Ele tava na dele porque ele é 

magricela e não tinha carne nenhuma no corpo pra atiçar os bichos! Além do 

que, o merda não parava de olhar no celular os posts da Laura na rede. A 

sacana tinha saído com umas amigas e, bem, você manja como ela sabe 

trabalhar esses joguinhos de ciúmes, ainda mais com a rede facilitando tudo 

isso hoje em dia.  

– Eu lembro bem como ela era... – respondeu Vica.  

– De repente, eu olhei para trás e vi a velha dos gatos. Sabe de qual 

velha eu tô falando, irmão?  

– Sei. Ela morava naquele casarão tombado, na avenida Carlos 

Murtoza, que pegou fogo. Aliás, a velha não morreu no incêndio? – indagou 

Vica, com um pé atrás na história contada por Baiuca.  

– Isso! Mas eu juro para você que, quando eu olhei para trás, lá estava 

ela. E, outra, da primeira vez ela tinha rejuvenescido. Parecia com a Nico. Isso. 

A Nico, naquele LP antigo da banana.  

Baiuca deu mais um longo gole na lata, enquanto pensava em tudo o 

que dissera. 

– Só que depois ela virava a velha dos gatos de novo. Mas era pior do 

que o normal, pois ela tinha se tornado uma carcaça murcha, cheia de pus 

escorrendo pelo rosto, toda nojenta e sem olhos. 

– E daí? Você foi embora todo cagado? 

– Que nada! O Papito se mandou antes do final, todo nervoso para 

saber onde a Laura andava. Eu curti o show com a velha purulenta. 
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Vica meneou a cabeça afirmativamente, ao mesmo tempo em que 

colocava a lata sobre a mesa da cozinha. 

– Tenho que ir, irmão – disse ele, coçando a testa de leve. 

– Eu sei... – devolveu Baiuca, encostado na pia. 

Vica respirou fundo, tentando buscar uma calma que já não lhe 

pertencia mais. 

– Você já contou para a Vana? – questionou Baiuca.  

– É o meu próximo passo... 

Desta vez foi Baiuca quem concordou sem dizer nada. Ele apoiou a lata 

na mesma mesa onde estava a outra e acompanhou o amigo até a porta. 

Depois de se despedir, Vica desceu a rua até chegar em sua residência. 

Embora morasse oito casas adiante da de Baiuca, aquela caminhada pareceu 

levar uma eternidade, já que a cada passo o peso em seus sapatos parecia 

aumentar uns cinco quilos.  

Com o mesmo pesar Vica subiu o pequeno lance de escadas e abriu a 

porta da moradia. 

– Até que enfim, Vica! – disse Vana, dando um pulo do sofá da sala. 

Antes que ela pudesse lhe dar um beijo de chegada, Vica lhe falou: 

– Querida, temos que conversar... 

 

 

O DESPERTAR 

Levantar cedo. Mijar. Fazer a barba – apenas debaixo do pescoço, para 

não dar um ar total de desleixo. Tomar café da manhã. Pegar o ônibus lotado 

em direção ao Centro. Quatro horas de trabalho no escritório, ou mais, 

conforme o humor do seu chefe. Almoço com o estagiário com cara de 

delinquente. Mais quatro horas de trabalho, ou mais. Ônibus ainda mais 

lotado. Hora do rush com trânsito lento. Chegar em casa. Dar atenção para a 

Vana e para o Pedro. Banho. Jantar. Dormir. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. 
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Sexta-feira. Tudo no mesmo ritmo. Sábado e domingo passam voando, 

fazendo as coisas de casa. Mais atenção para Vana e para o Pedro. Um roteiro 

que Vica sempre percorreu, sem maiores problemas, durante boa parte da sua 

vida. Até aquela maldita consulta, em que lhe determinaram um prazo. Você 

tem aproximadamente mais seis meses de vida. Logo, tudo começou a desabar.  

– Câncer. Metástase. Doença ruim – expressões que Vica lia nos 

artigos, técnicos ou não, disponíveis na internet, pelo mecanismo de busca 

simples.  

Suas colegas de trabalho, na agência de Turismo, o olhavam com 

estranhamento. Contudo, Vica estava tão absorto nos textos que encontrava 

que não dava bola para o que ocorria a sua volta. 

Ele, então, encontrou um vídeo de uma entidade assistencial. Dando 

de ombros para as orientações do seu patrão de não utilizar fones de ouvido, 

ele os colocou e pôs o vídeo para rodar.  

Era um vídeo com depoimentos de pessoas que possuíam a doença. 

Em um deles, um pai aparecia brincando com o seu filho. Ambos regulavam 

de idade com Vica e Pedro. Lá pelas tantas, a imagem cortava para a fala do 

senhor, onde ele dizia: 

– Eu aceitei que tenho um prazo de validade. E, assim, a minha opção é 

viver intensamente o máximo de momentos possíveis com o meu filho. Quero 

estar para sempre na memória dele. 

Vica tirou os fones. Em seguida, fechou o vídeo e levou a sua mão 

direita à testa. Sua cabeça doía. Ele tentou massageá-la. Nada.  

– “Prazo de validade” – disse Vica para si. Era mais uma expressão a 

bater forte em sua cabeça. 

Vica trabalhava na Fékir Turismo, uma agência localizada em um 

edifício na antiga rua da Ladeira, no Centro. A agência era de propriedade de 

um corpulento descendente de turcos, que passava o dia inteiro berrando com 

os seus funcionários. Contra ele pesavam diversos boatos de assédio sexual 

contra algumas das colegas de Vica. Todavia, por medo de perder o emprego, 

nenhuma delas tinha prestado queixa. 

– Alessandra, Alessandraa! Caralho! Onde diabos ela se enfiou?!– 

berrava o chefe de Vica ao chamar a secretária. 

Não satisfeito, bradou:  
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– E aí, Valdir? Porra! Você ainda não terminou a merda do relatório da 

viagem a Porto Maduro?!  

O pobre coitado, que trabalhava na mesa à frente de Vica, encolheu-

se na cadeira com os gritos do turco louco, pedindo desculpa ao cliente que 

estava do outro lado da linha no telefone. 

O chefe de Vica tinha verdadeiro regozijo em berrar enquanto seus 

contratados estavam no telefone com algum cliente. Ele costumava dizer a 

eles que fazia parte do trabalho e que eles deveriam aprender a trabalhar sob 

estresse.  

– Claudiomirooooo! E aí, porra?! Você acha que eu tenho o dia só para 

você?!  

O estagiário, destinatário daquele berro, apertou os punhos para não 

enfiar um soco na cara do chefe. 

– Tá faltando a confirmação do pessoal da pousada no litoral de Rio 

Bravo. Eu tenho que ter a confirmação das vagas que eles reservaram para 

nós. Você já tem a merda da confirmação deles? 

– Ainda não, senhor... 

Mesmo trabalhando em outra divisória, Vica assistia a tudo aquilo com 

o sangue fervendo. E, conhecendo o estagiário da agência, a quem todos 

chamavam de Miro, ele sabia que o sangue dele também estava em ebulição.  

– Então, porra, trata de achar! – ordenou o chefe. 

Vica viu Miro saindo da sala dele e passar bufando pela sua mesa. Ele 

fez um sinal com os olhos e lhe disse baixinho: 

– Esse filho da puta ainda vai ter o que merece...  

Vestindo uma camiseta de uma banda de Death Metal, sobre a qual 

Vica nunca ouvira falar, com os cabelos desgrenhados batendo no ombro, 

Miro era um headbanger, com muito orgulho. Por coincidência, ele também 

tocava baixo, o que acabou por aproximá-los, fazendo-os companheiros 

assíduos de almoço.  

Para sorte de Vica, ele havia escapado dos berros do chefe até ali. O 

telefone, de repente, tocou na sua mesa. Ele atendeu: 

– Fékir Turismo. Boa tarde.  

Do outro lado da linha, uma senhora se anunciou, cheia de tagarelices.  
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Vica respirou fundo e olhou para o relógio. Faltavam uns vinte minutos 

para a hora do almoço. Antes leve, a dor de cabeça começava a comichar com 

mais força em sua testa.  

A senhora do outro lado da linha não parava um minuto de reclamar 

que o ônibus dela tinha emperrado no passeio à Serra do Andarilho. Dizia, 

ainda, que ela teve que peitar o motorista e o guia e descer o resto do caminho 

a pé. E que, logo em seguida, uns policiais rodoviários rudes a recolheram em 

sua viatura, como se fosse uma criminosa, e a levaram de volta ao ônibus 

quebrado. E nisso ela teve que descolar uma carona com uma gente muito 

estranha, que certamente estavam drogados, até a cidade. E que ela nunca 

mais viajaria pela nossa agência e que iria entrar com um processo contra nós 

e BLÁ, BLÁ, BLÁ, BLÁ.  

Na cabeça de Vica, tornava a ecoar o trecho do depoimento do senhor 

no vídeo da entidade assistencial: “Prazo de validade”.  

Com a paciência esgotada, Vica desligou o telefone na cara da cliente. 

Ele, então, levou as mãos à cabeça, correndo seus dedos pelo cabelo. Embora 

o termômetro marcasse 8 graus lá fora, com a sensação térmica ainda menor, 

ele se sentia abafado dentro da agência.  

Quando Vica ergueu o olhar, lá estava o seu chefe, parado à sua frente. 

– Augusto, preciso que você pague esse boleto para mim. O meu 

aplicativo do banco não está funcionando.  

“Esse filho da puta só pode estar de brincadeira...”, pensou Vica. 

– Aqui está o dinheiro. Na volta, você me entrega o troco. 

Vica ficou olhando para o boleto e o dinheiro deixado por ele em cima 

da sua mesa, enquanto este dava as costas e saía.  

– “Até um ignorante como eu não vai mais ao banco para pagar contas 

em plena era dos aplicativos. Aqui tem coisa. Esse escroto está me testando...” 

– disse Vica para si. 

Faltavam alguns minutos ainda para o intervalo do almoço. 

Entretanto, Vica resolveu se antecipar. Ele pegou o seu casaco de inverno do 

cabide e o vestiu. Em seguida, socou o boleto e o dinheiro no bolso da 

esquerda. Antes de sair, foi até a mesa do Miro e lhe falou: 

– Irmão, hoje eu vou sozinho.  

Miro fez um sinal de “joinha”, sem tirar a cara da tela do seu 

computador.  
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Já na rua, o ar gelado invadiu os pulmões de Vica. Ele preferia isso a 

sentir-se abafado. Então, sem se importar com o vento cortante, seguiu 

caminhando e virou à direita, na avenida Onofre Caldas. Foi quando deu de 

cara com o prefeito da cidade, Milton Kallas, e uma pequena comitiva.  

Vestindo um terno de cor suave, o prefeito abraçava cada servidor que 

saía da Secretaria de Finanças e Orçamento. Ao seu lado, lá estava Laura, 

esbelta e elegante. Ela tentava se equilibrar em dois escarpins de salto agulha 

em meio à calçada irregular, enquanto distribuía panfletos cujo texto 

enaltecia as realizações da atual gestão. 

Junto a ela, fazia-se presente o secretário de Administração e um 

punhado de assessores de pasta. Todos eles empenhados em oferecer 

sorrisos e apertos de mão. 

Vica avançou pelo meio do grupo. O prefeito Kallas o olhou de canto 

de olho, mas estava muito mais preocupado em abraçar um servidor que 

descera as escadarias da Secretaria de Finanças e Orçamento. A cena era 

registrada por um fotógrafo contratado pelo partido. 

Laura reconheceu Vica quando ofereceu a ele um panfleto: 

– Augusto? Nossa, quanto tempo! 

Um tanto encabulado, Vica respondeu: 

– Olá, Laura. É verdade. Faz tempo que não nos vemos. 

– Na verdade, a Vana eu vejo direto, quando dou uma passadinha lá na 

minha mãe. Aliás, a Vana continua gostosona, seu sacana! 

– “Seu sacana”? – questionou-se Vica. Ele não demorou muito a 

lembrar que Laura era dada a algumas intimidades, mesmo com quem não a 

conhecia muito. 

– Hã, sim, sim – respondeu ele, meio sem jeito. 

– E você? Tudo bem? Parece meio pálido, Augusto...  

Antes que Vica pudesse lhe dizer qualquer coisa, Kallas apareceu e o 

puxou para uma fotografia.  

– “XIIIIIIIIIIIIS”, Augusto! – gritou Laura, enquanto o fotógrafo 

particular de Kallas fazia o seu serviço. 

– Então, meu amigo, esperamos contar com você! – disse Kallas, 

colando um adesivo com a sua foto e número de candidato para a eleição. 

– E-Eu, e-eu... 
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Sem aguardar por qualquer resposta de Vica, Kallas retornou para a 

porta da Secretaria de Finanças e Orçamento para abraçar uma servidora que 

saía de lá. 

Laura se voltou para Vica, toda sorridente. 

– Estamos a pleno vapor com a campanha, Augusto. Eu sou a chefe de 

gabinete do prefeito Milton e, se vencermos a próxima eleição, ele me 

prometeu uma Secretaria. Já pensou? Eu, Secretária de Administração?  

– Nossa. Deve ser um cargo muito importante, Laura... – falou Vica, 

tentando respirar para não a desaforar.  

– Você não tem ideia. Bem, eu tenho que ir. Beijos, Augusto. Manda 

um beijão para a Vana também.  

Laura, após entregar um panfleto a Vica, deu as costas a ele e foi em 

direção ao grande grupo parado em frente à porta da Secretaria.  

Vica passou pela comitiva e seguiu pela avenida Ferreira Xavier. Parou 

em frente à primeira lixeira que encontrou. Com raiva, arrancou o adesivo e o 

amassou junto com o panfleto que Laura lhe entregara, jogando tudo fora na 

sequência.  

Para ele, pouco importava essa ou qualquer outra eleição, já que há 

anos ele anulava seus votos.  

Dia desses, Baiuca resolvera lhe perguntar em quem ele iria votar. 

Pimp ou Kallas. Vica respondeu: 

– Eu tô cagando. Apenas toco a minha vida, cara.  

Era uma espécie de mantra, que o definia muito bem quando o 

assunto enviesava para esse lado. Normalmente, a resposta já servia para 

repelir os chatos. Se ela não fosse o suficiente, o negócio era fechar a cara.  

Um sujeito vindo do nada se interpôs no caminho de Vica, cortando os 

seus pensamentos: 

– Moço, ajuda “eu”. Estou sem emprego e a minha família tem fome... 

– suplicou o mendigo, repetindo o que estava escrito em letras irregulares em 

uma velha cartolina amassada. 

– Ora, tome vergonha nessa cara, garoto! – devolveu Vica, indignado 

por o mendigo ter se atravessado enquanto descia a avenida.  

– Mas moço... eu tenho fome... 

– Pois arrume um emprego, porra! Você é jovem ainda. Dá para 

conseguir alguma coisa... – disse Vica, já retomando a passada. 
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– Ah, vá se foder, cara! – falou o mendigo. 

– Como é que é, seu merdinha?! – ameaçou Vica, se virando. 

O mendigo, vendo a reação de Vica, optou por sair correndo avenida 

abaixo, deixando a cartolina para trás.  

– Idiota... – exclamou Vica, por fim retomando o seu rumo. 

Ele andou até a esquina onde a avenida Ferreira Xavier encontrava o 

início da avenida La Forge. Enquanto aguardava na sinaleira para atravessar e 

acessar o largo do Mercado Central, que ficava do outro lado, Vica olhou para 

um grande painel eletrônico a sua esquerda, recém-instalado no final da 

avenida. O painel anunciava, em cores gritantes: 

– Ao quedar você pode continuar no chão ou despertar. 

Na sequência, um rápido corte para imagens vivas do sexto gol 

blaugrana sobre a equipe de futebol francesa, na mítica partida de 2017, pela 

Liga dos Campeões.  

Após a cena, um novo corte mostrava um giro pela torcida presente 

no estádio naquela oportunidade explodindo em festa. A parte final continha 

o jogador mais querido do time, de braço direito erguido e punho em riste, nos 

braços dos torcedores. No canto superior direito da tela, os dizeres: 96.290 

pessoas em êxtase. 3,5° na escala Richter. 

Em seguida, a marca esportiva patrocinadora do clube aparecia em 

seu resplendor, encerrando o anúncio.  

Apesar de se tratar de mera propaganda, Vica teve a sensação de que 

o seu ser se dividia em duas partes, uma delas congelada e subjugada pela 

doença recém-descoberta, pelo trabalho e pela rotina, enquanto a outra 

queimando e ansiando por viver. 

Ele, então, colocou a mão no bolso esquerdo do casaco. Remexendo 

dentro dele, sentiu o boleto e o dinheiro entregues pelo chefe. Tal qual o 

jogador na cena final do anúncio, cerrou o seu punho.  

Sem perder mais tempo, ele retornou pelo mesmo caminho de onde 

viera. Com pressa, passou perto de uma marquise onde, deitado em um 

colchão velho e mofado, estava o mendigo que o abordara anteriormente. 

Logo que o avistou, o mendigo foi dizendo: 

– E-Ei moço, ajuda...  
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Antes que ele pudesse completar a sua fala, Vica o encarou de cenho 

fechado, fazendo com que o pobre homem se escondesse debaixo do 

cobertor encardido de que dispunha. 

Em seguida, Vica passou pelo prefeito, Laura e a comitiva. Nenhum 

deles lhe deu bola, já que continuavam com os abraços e fotos com os 

servidores da Secretaria de Finanças e Orçamento.  

Pouco ligando para o bando, Vica virou à esquerda na avenida Onofre 

Caldas e percorreu o restante do caminho até a rua da Ladeira com passadas 

largas. Assim que chegou ao edifício onde funcionava a Fékir Turismo, tomou 

o elevador sem cumprimentar ninguém na recepção.  

Duas colegas suas se preparavam para sair para o intervalo do almoço, 

quando Vica irrompeu pela porta da agência.  

– A-Augusto? – disse uma delas assustada, pois Vica quase a havia 

derrubado na passagem. 

Sem responder à colega, Vica avançou, passando por diversas mesas 

de serviço. Miro sorriu ao vê-lo, antevendo a energia em crescente ebulição 

no ambiente.  

Com um chute no meio da porta, Vica arrombou a sala onde ficava o 

seu chefe. A vidraça que compunha a peça, na lateral, rachou no ato. 

– M-Mas o quê? – disse o chefe de Vica, quase caindo para trás na 

cadeira.  

Vica tirou o boleto e o dinheiro de dentro do bolso, já os amassando, e 

os jogou no rosto do seu chefe.  

– Seu cretino! Como ousa? – retorquiu o chefe.  

Nisso, Miro e os demais funcionários da firma haviam entrado na sala, 

ocupando-a em sua totalidade.  

– Ha, ha, ha! Era só o que me faltava. Os ratos se amotinando... – disse 

o chefe aos seus subordinados.  

– Seu nojento! – gritou uma das colegas de Vica para o chefe. 

– Porco. Ele já se passou comigo. Mais de uma vez, aliás... – berrou 

outra.  

– Filho da puta! – bradou Valdir. 

– Ora, seus... – Antes que o chefe pudesse retorquir os xingamentos e 

acusações, Miro golpeou seu rosto com o teclado do computador. 
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O golpe fez com que o sujeito caísse para trás da mesa. Quando ele 

apareceu de novo no campo de visão dos seus empregados, o sangue já 

escorria em profusão pelo seu nariz.  

Os demais presentes, então, começaram a cerrar seus punhos, mas 

ainda aguardavam. Observando a situação, Vica disse a eles: 

– Podem dizer que fui eu. Eu assumo.  

– O-O quê? N-Não... – tentou suplicar o chefe. 

Miro, enfim, acertou-lhe com um chute no rosto, fazendo espirrar 

mais sangue no carpete de cor clara. Enquanto Vica deixava a sala, os 

funcionários avançavam contra o seu chefe, agora um déspota caído.  

Quando a porta do elevador se abriu, revelando o espelho interno 

horizontal, Vica pôde ver que algo tinha retornado a ele. Era como se tivesse 

acordado de uma sonolência cotidiana que há muito o fustigava. Ele sentia 

que novamente havia adquirido o poder de voltar a dirigir sua própria 

consciência. Independentemente do que os outros pudessem achar de suas 

decisões, Vica tinha a certeza de que, naquele exato momento, gozava de 

uma liberdade profunda e com raríssimos precedentes em sua história. 

Esse era o seu primeiro passo para tudo o mais que viria a seguir. 

Sendo assim, Vica entrou e o elevador antigo fechou batendo firme suas 

portas.  

 

 

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO E A PROPOSTA DE 

EMENDA Nº 4 (1º ROUND) 

Vestindo um tailleur de cor escarlate, com um suave batom rose para 

acompanhar, Patrícia Quintana abriu o seu telejornal, exibido no horário 

nobre, olhando firme para a câmera.  
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– Boa noite. Ainda estamos todos chocados com o assassinato brutal do 

contador René Lavezzi, ocorrido no Restaurante D’Agostini. Nosso repórter, 

Kenny Courtois, tem uma entrevista exclusiva com o dono do local, que parece 

ter uma versão diferente do relato dos policiais que acompanham o caso. Kenny, 

é com você. 

– Patrícia, estou aqui com o senhor Manuel D’Agostini, dono do 

restaurante onde o senhor René Lavezzi foi assassinado a tiros por um sujeito 

ainda não identificado. O senhor Manuel, que aceitou dar essa entrevista, 

entende que não se trata de uma tentativa frustrada de latrocínio. Para ele, o 

crime tem origem política. Vamos ouvi-lo um pouco... 

O repórter, então, aproximou o seu microfone de Manuel, que, apesar 

do nervosismo, afirmou perante a câmera: 

– O garoto atirou em René logo após ele ter dito aos outros clientes que 

votaria em Milton Kallas para a reeleição. Eu juro.  

– Então, senhor Manuel, na sua visão, foi um crime de viés político? – 

pressionou o repórter. 

– Sim. Com certeza. O garoto não levou nada de René. Carteira, relógio, 

ficou tudo lá. Ele entrou e atirou em René, segundos após ele ter dito que votaria 

em Kallas... A polícia tem que investigar essa hipótese! 

– O senhor falou em um garoto? Isso? 

– Sim. O atirador é menor de idade. Tenho certeza disso, apesar do porte 

físico dele.  

– Obrigado, senhor Manuel. É com você, Patrícia. 

Patrícia mexeu em algumas folhas na mesa a sua frente e, na 

sequência, partiu para a notícia que vinha despertando debates acalorados na 

população. 

– E hoje a Câmara encerrou o primeiro turno de votação da Proposta de 

Emenda que versa sobre a redução da maioridade penal. Direto da sede do 

Legislativo Federal fala nosso repórter Toni Alejo. 

A câmera corta para Toni. O repórter, metido em um elegante terno 

preto, com gravata na cor gelo, fala diretamente aos telespectadores: 

– Pois então, Patrícia, encerrada por aqui a votação da proposta em 

primeiro turno. E nesse primeiro escrutínio a proposta foi aprovada, obtendo os 

três quintos dos votos dos parlamentares exigidos pela nossa Constituição.  
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Repórteres de outras emissoras entrevistavam os membros do Poder 

Legislativo na imagem atrás de Toni.  

– Patrícia, apenas para que o nosso espectador não fique com dúvidas. 

Para que a presente Proposta de Emenda à Constituição fosse aprovada, como 

de fato o foi, ela tinha que obter 308 votos a favor, sendo que o placar final 

contou com 308 votos a favor e 179 votos contrários. Ainda houve três 

abstenções.  

A imagem voltou para o estúdio, dividindo-se em duas. Patrícia, 

então, questionou: 

– Certo, Toni. Mas, por favor, explique para nós os efeitos da aprovação 

dessa proposta. O que ela vai ocasionar concretamente?  

– Claro, Patrícia. Quanto aos efeitos da emenda, além de impor um novo 

dever à Promotoria quanto ao oferecimento da denúncia, haverá a possibilidade 

de responsabilizar aqueles menores de 18 e maiores de 16 anos pelo cometimento 

de crimes.  

– Perfeito, Toni. E quais crimes estariam abrangidos pela emenda? 

– Patrícia, o enfoque de aplicação da nova norma serão os crimes de 

tortura, tráfico de drogas, terrorismo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, 

extorsão mediante sequestro, estupro, lesão corporal grave e homicídio 

qualificado.  

– Então, Toni, aquele menor de 18 anos e maior de 16, que hoje é 

protegido pela legislação civil e sobre quem a lei penal aplica medida 

socioeducativa, passará a responder pelo cometimento de crimes hediondos, 

como o homicídio?  

– É exatamente isso, Patrícia. 

As imagens do telejornal seguiam invadindo os televisores, atingindo 

também aquela audiência que acompanhava a tudo pela internet. Pimp e seu 

assessor de campanha estavam neste último grupo.  

Dentro de um luxuoso Sedan que os levava para um jantar com 

importantes membros do partido e influentes figuras da alta sociedade, 

ambos observavam atentos a notícia, a partir de um tablet de 12 polegadas. 

O assessor olhou para Pimp fazendo uma expressão de vitória. Este, 

por sua vez, respondeu de pronto: 
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– Este é o futuro chegando, Crotalus. E conforme ele se consolidar 

como realidade, ganharemos mais e mais fiéis. Todos eles dóceis e 

obsequiosos seguidores em nossas fileiras.  
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EU ESTOU MORRENDO AQUI 
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UMA SEGUNDA OPINIÃO 

Vica vasculhava sua geladeira à procura da última cerveja que havia 

visto por ali no dia anterior. Achou a long neck escondida no último andar, 

entre um pote com brócolis (“Argh!”, pensou ele) e outro contendo o que 

parecia ser um resto de salada de maionese, do fim de semana passado.  

Usando o pano de secar, ele abriu a garrafinha com um simples giro e 

foi até a poltrona da sala. No entanto, foi o intervalo entre se sentar e respirar, 

que Vana entrou em casa, batendo a porta com violência. 

– Ei? O que é isso, Vana? – advertiu Vica. 

– O que é isso, uma ova! – devolveu ela, atirando a sua bolsa em cima 

do sofá. 

Percebendo que a sua esposa estava irritada e sabendo que quando 

ficava assim nada adiantava para devolvê-la à lucidez, ao menos na próxima 

hora, Vica não se mexeu.  

– Saiu mais cedo do trabalho, hoje? – indagou Vica, tentando quebrar 

um pouco da tensão.  

Sem lhe responder, Vana, em um rápido movimento, tomou a long 

neck de sua mão. 

– Ei, Ei. Você está louca? – bradou Vica, desta vez se levantando. 

– Eu não. Louco está você! – disse ela, empurrando ele de volta para o 

sofá, com a mão esquerda. 

Vica caiu sentado e ali ficou, pois sabia que seria pior engrossar. Vana, 

por sua vez, deu um gole na cerveja. Em seguida, disse ao marido: 

– Você tem que procurar uma segunda opinião. 

– Eu não vou, Vana.  

– Como assim “eu não vou, Vana”?! – bradou ela, indo de um lado para 

o outro na sala. 

– A decisão é minha. Você tem que respeitar isso.  

– Ah, é? Diga isso para o seu filho então. Explique a ele que o pai dele 

está doente e resolveu, sabe-se lá por qual razão, não procurar a segunda 

opinião de um especialista, esperando sentado no sofá pela... – Vana se 

deteve.  

– Pode completar, Vana – desafiou Vica.  
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Ele olhava firmemente para a esposa, agora acreditando que havia 

virado o jogo na discussão. Entretanto, estava completamente errado. 

– Não vem com essa, Vica! Fazer cara feia para mim não vai me 

convencer a deixar você aí, com a bunda colada no sofá, mamando cerveja, 

enquanto as coisas acontecem – bradou Vana.  

Ela deu um gole e prosseguiu: 

– Tudo bem você ter chutado o seu emprego, afinal, o seu chefe era 

um escroto mesmo. Mas amanhã eu quero ver você lá na fila da agência do 

seguro-desemprego, pois você tem um filho e uma esposa que precisam de 

você, porra! 

– Mas, Vana, eles vão tentar me empurrar qualquer coisa, antes de me 

dar o benefício. Além do que, quem é que vai querer me contratar, hein? Um 

cara que pode ir desta para outra logo ali na frente...  

– Vai se foder, Augusto! – disse Vana, atirando a garrafa na parede, 

bem ao lado de Vica. 

A long neck estoura com o impacto, espalhando cerveja e cacos de 

vidro por tudo. 

Por reflexo, Vica se atirou para o lado no sofá, levando as mãos ao 

rosto para se proteger. Vendo as lágrimas escorrendo pelo rosto da esposa, 

ele se levantou e tentou abraçá-la.  

– N-Nem vem, porra! Nem vem! – berrou ela, desvencilhando-se.  

– Desculpe, querida. Desculpe...  

Vana levou as mãos à cintura e olhou para cima, procurando conter o 

choro e respirar. 

– Tudo bem, querida. Está tudo bem... – insistiu Vica, fazendo uma 

nova tentativa para abraçá-la. Desta vez, Vana permitiu.  

Assim que Vica a abraçou, Vana levou suas mãos às costas do marido, 

entrelaçando-o afetivamente. Seu rosto encontrou o peito dele e, ali, 

protegida, ela viu o pranto escapar de vez. Os dois ficaram assim, um tempo, 

apenas escutando a respiração um do outro.  

– Temos que arrumar essa bagunça antes de pegar o Pedrinho na 

escola – falou Vica, ao pé do ouvido da esposa. 

– S-Sim, temos. Vou pegar um pano lá na cozinha – respondeu Vana, 

já sob controle de si.  

Aproveitando-se disso, Vica falou: 
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– Mas, só para deixar claro, eu não vou pegar uma segunda opinião. 

 

UM VOTO A MENOS, UM VOTO A MAIS 

– NÃO! NÃO! NÃO! 

– P-Prefeito, por favor, acalme-se.  

– Me acalmar?! Me acalmar?! – retorquiu o prefeito Kallas para o 

secretário de Administração, que estava sentado à sua esquerda. 

Os demais secretários, sentados na mesa em formato oval, desviavam 

o olhar aturdidos. Atrás deles ficavam os assessores de pasta, postados, cada 

qual, de frente para o seu superior hierárquico. O constrangimento nos 

subalternos era ainda maior. 

– Olhe pela janela! – disse o prefeito ao secretário de Administração.  

Era possível ouvir os gritos advindos da manifestação em frente à 

Prefeitura, formada pelos servidores do Poder Executivo local. 

– E você... Foi você quem me disse para aplicar o corte na remuneração 

deles... Você! – disse o prefeito, apontando na direção do procurador-geral do 

município, que estava sentado à sua direita.  

– Sim. Eu disse. Mas isso não partiu de uma invenção. O limite do teto 

remuneratório é regra prevista na própria Constituição. Não tinha como 

fugir... 

– Imbecil! – bradou o prefeito.  

– Prefeito, por favor... – tentou o secretário de Administração 

inutilmente.  

– “Regra da Constituição”? Não me venha com essa merda, seu idiota! 

– insistiu o prefeito, em fúria, contra o procurador-geral.  

– C-Controle-se... Afinal de contas, eu sou seu irmão – apelou o 

procurador-geral. 

– Você quer que eu me controle por você ser meu irmão? É isso 

mesmo? – devolveu o prefeito, levantando-se da sua cadeira, na ponta da 

mesa. 
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– E-Eu só estou dizendo que você não pode me tratar assim... – 

retorquiu o procurador-geral, com a voz trêmula. 

– Ah, é? Então você considera que está sendo maltratado? – provocou 

o prefeito, enquanto os fios que compunham a sua vasta cabeleira, muito bem 

penteada, desprendiam-se do gel, ouriçando-se.  

– B-Bem, eu... 

– Diga para nós como foi o almoço com a minha chefe de gabinete, no 

Lepo Coccina? – disse o prefeito, já espumando pela boca. 

O procurador-geral optou por não responder ao irmão. 

– Foram os olhos esverdeados dela que deixaram você enlouquecido? 

– provocou o prefeito, enquanto fazia gestos com as mãos. 

– V-Você perdeu de vez o juízo, Milton... – devolveu o procurador-

geral, abrindo um meio sorriso nervoso.  

– Ou, quem sabe, foi a elegância dela? – disse o prefeito, segurando e 

sacudindo o seu paletó. 

O procurador-geral continuava a rir nervosamente, ao passo que o 

prefeito, já se apoiando nos braços da cadeira do seu irmão, inclinou o seu 

corpo, fazendo com que o rosto dos dois ficasse a um palmo.  

– Quem sabe não foi aquela tatuagem que ela tem escondida?  

O prefeito fez questão de baforejar a maior quantidade possível do seu 

hálito no meio da cara do procurador-geral.  

– Ops! Não era para falar sobre isso? – ironizou ele, quase 

gargalhando.  

– E-Eu não sei do que você está falando... 

– Não? Pois é... Acho que a sua esposa também não. Ou você já 

comentou com ela que anda saindo com a minha chefe de gabinete?  

O procurador-geral ficou em silêncio.  

– O que houve? Não é exatamente isso que andam dizendo pela 

Prefeitura?  

– E-Eu, e-eu... 

– Ainda acha que a vida está maltratando você, seu merda? 

Em um movimento violento, o prefeito agarrou seu irmão pelos 

cabelos e o puxou até a beira da janela, que estava atrás deles.  

– Oh, meu Deus! 
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– P-Prefeito, por favor... – falou o secretário de Administração, 

completamente apavorado.  

– Olhe lá para fora, meu irmão – ordenou o prefeito. 

– Ahhh! M-Me solte, seu doente! – suplicou o procurador-geral. 

– Está vendo aqueles servidores lá embaixo, na manifestação?  

O procurador-geral, sentindo-se completamente indefeso, baixou seu 

olhar até a imagem dos manifestantes.  

– Cada um desses servidores lá embaixo é um voto a menos para mim, 

e um a mais para o Pimp, na eleição que se aproxima. 

– M-Me solte – suplicou o procurador-geral. 

– P-Prefeito... Milton, por favor, solte-o – pediu o secretário de 

Administração, tocando o gestor no ombro.  

Ele, então, empurrou o irmão para longe de si, fazendo com que ele 

tombasse no chão. 

– Eu estou morrendo! Eu estou morrendo aqui, sentado nesta cadeira, 

com um bando de idiotas ao meu redor! – berrou o prefeito, com os punhos 

cerrados, enquanto encarava os seus comandados. 

– Senhor, ainda podemos inverter essa situação... – falou o secretário 

de Administração tentando amenizar a tensão. 

O prefeito se virou para a janela novamente e mirou a manifestação. 

Na sequência, largou: 

– Você não está entendo. Já era! Infelizmente, não temos a menor 

chance de inverter qualquer coisa.  

– Mas, prefeito, temos que tentar ser mais otimistas – disse o 

secretário de Administração se aproximando, suavemente, do gestor.  

– Eu estou morrendo, aqui. Todos nós estamos, a bem da verdade. Eu 

estou morrendo... 

Depois disso, o silêncio só não inundou completamente a sala de 

reunião porque era possível ouvir o barulho do procurador-geral do município 

rastejando pelo carpete, em direção à saída. 
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OS OLHOS DO DEMÔNIO 

Baiuca chegou em casa carregando duas sacolas de compras. Teve 

que deixar uma delas no chão para pegar o seu chaveiro. Quando avançou 

para enfiar a chave na fechadura, notou que a porta estava entreaberta. 

– Ah, merda! – esbravejou, pegando a sacola que estava no chão. 

Assim que entrou, atirou as compras em cima de uma velha poltrona 

que ficava a sua esquerda. Em seguida, gritou:  

– Pai, cheguei!  

Com exceção de um abajur na sala, a única luz acesa vinha do 

escritório. 

– Pai? – chamou Baiuca, caminhando em direção à peça.  

As dobradiças da porta eram velhas e enferrujadas, rangendo assim 

que ele entrou. 

– Boa noite, filho – disse Leonel. Ele estava sentado junto a sua 

escrivaninha. Sobre a mesa, uma garrafa de Martini, um copo pela metade e 

um revólver calibre 38.  

– P-Pai... T-Tudo bem? – perguntou Baiuca, sem conseguir esconder 

todo o nervosismo que a situação lhe impôs.  

Baiuca pai segurou o copo e disse. 

– Sim, filho. Por que a pergunta? 

Uma gota de suor desceu da testa de Baiuca. 

– O-O revólver, pai. O-O revólver... O que ele faz aí? 

Baiuca pai sequer olhou para o filho. Toda a sua atenção estava 

voltada para a bebida, que se agitava dentro do copo. Seus pensamentos 

fervilhavam e o atiravam para o passado.  

 

Como fazia rotineiramente, Leonel Henrique Baiuca fechou o portão de 

entrada do antigo pensionato e desceu a pé a rua Arnaldo da Rocha, em direção 

à faculdade de Direito, no campus da Universidade Federal.  
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A Arnaldo da Rocha estava agitada, com os trabalhadores tomando a 

condução para casa e os estudantes do turno da noite apressando o passo para 

não chegarem atrasados na aula. Leonel era um desses. Estudava à noite e 

trabalhava como office boy durante o dia, carregando documentos de cobrança 

para uma firma de seguros. 

O campus da Universidade Federal vivia dias agitados, principalmente o 

da faculdade de Direito. Corria um boato de que dois alunos do sexto semestre 

haviam desaparecido. Professores, colegas, ninguém mais os tinha visto por aí. 

Era como se eles tivessem sido tirados da existência.  

O clima estava tenso, e as pessoas no campus evitavam falar sobre o 

assunto. Com tudo isso, Leonel entrou na sala de aula e de pronto notou Lucas 

Spivtz, conversando com Antônio Marlos. Ambos eram seus colegas de turma.  

Lucas Spivtz era magro, com nariz comprido e cabelo tigelinha. Usava 

óculos quase na ponta do nariz e estava sempre enfiado na biblioteca. Antônio 

Marlos era baixo, mas confiante. Trazia os cabelos encaracolados, querendo criar 

uma vasta cabeleira. 

– Não podemos aceitar isso. As pessoas daqui não podem aceitar isso! – 

bradava Lucas. 

– Calma, Spivtz. Você não tem provas de que ambos, de fato, foram 

sequestrados. 

– Porra, Marlos! Todo mundo sabe que eles foram sequestrados sim! 

– Eu insisto... Acho que você não deveria falar dessa forma. 

– O que está havendo? – perguntou Leonel.  

– Hã? Olá, Leonel! Nada não. O Spivtz aqui e as suas teorias 

conspiratórias... 

– Não tente me calar, Marlos. Eu e você sabemos o que está acontecendo 

aqui... 

– Não me envolva nas suas paranoias...  

– Vá para o inferno, Marlos. Eu estou preparando um artigo para o jornal 

da faculdade denunciando os sequestros – brandiu Lucas. 

Furioso, o estudante de direito passou por Leonel, dando-lhe um 

encontrão e o jogando para o lado. 

– Ele vai acabar se incomodando por nada – disse Antônio Marlos em tom 

de pirraça. 
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Leonel lembrava daquela briga como a última vez que vira Lucas Spivtz. 

Já que, passados alguns dias, e após dar pela sua falta nas aulas, questionou 

outro colega de classe a respeito e obteve uma resposta um tanto estranha: 

– Desculpe. Não lembro bem dessa pessoa... É muita gente entrando e 

saindo no semestre.  

 Inquieto, Baiuca esperou mais alguns dias e fez a mesma pergunta a 

outros colegas. Ninguém sabia nada sobre Spivtz.  

Foi então que, no intervalo entre um período e outro, avistou Antônio 

Marlos parado fora da sala. Ele conversava com um estranho. Este, por sua vez, 

estava de costas. Assim, Leonel não conseguia ver de quem se tratava.  

O sujeito aparentava ser mais velho, pois já trazia o pescoço enrugado, 

em ranhuras que subiam dali até o começo da cabeça. O corte de cabelo era 

baixo, feito a máquina, com o acabamento pela navalha. 

Naquele momento, Leonel sentiu uma energia ruim escapar do sujeito, 

atingindo-o na espinha, a ponto de fazer suas pernas tremerem. Ele resolveu se 

sentar, pensando que poderia vir a desmaiar ali mesmo.  

Enquanto se recuperava, ouviu o barulho de alguém se aproximando 

dele. Quando Leonel subiu seu olhar, deparou-se com o sujeito que antes 

conversava com Antônio Marlos. Com uma voz gutural, ele tratou de se 

apresentar: 

 – Prazer, me chamo Gorsky Pimp – disse, estendendo a mão para 

Leonel. 

Por alguns segundos, Leonel ficou petrificado. Quando tentou devolver 

o cumprimento, levando a sua mão ao encontro da de Pimp, ela tremia tanto que 

ele teve que desistir.  

Ainda achando que deveria fazer alguma coisa, disse o seu primeiro 

nome: 

– L-Leonel.  

As palavras saíram mascadas.  

– Posso me sentar aqui? – questionou Pimp, apontando para a classe ao 

lado. 

Leonel não conseguiu responder de primeira. Seus olhos haviam 

experimentado um horror nunca sentido.  

Pimp trazia uma cicatriz, na bochecha direita, pouco abaixo do olho. 

Parecia ter sido produzida por algum objeto cortante de fio profundo.  
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Mas não era a cicatriz que apavorava Leonel. Tinha algo muito pior em 

Gorsky Pimp. Seus olhos pareciam dois braseiros incandescentes, expelindo uma 

chama maligna e infernal.  

– E então? – insistiu Pimp. 

Sem aguardar mais por uma resposta, Pimp sentou-se na classe ao lado 

de Leonel. Este, por sua vez, passou o restante do turno de aula olhando 

aterrorizado para Pimp.  

Quando o sinal tocou, indicando o final do período, Leonel se levantou e 

disparou em direção à saída. Demoraram semanas até que ele retornasse às 

aulas. Para isso foi preciso que o seu pai viesse do interior e ameaçasse interná-

lo em um manicômio. 

No dia em que retornou, foi parado por uma senhora, ainda no portão de 

entrada da faculdade. Ela trazia alguns cartazes nas mãos. 

– Olá, moço. Por favor, você conhece o meu filho? Se sim, quando foi a 

última vez que você o viu?  

Para o pavor de Leonel, a senhora a sua frente lhe mostrava um cartaz 

com uma foto de Lucas Spivtz.  

– D-Desculpe, senhora. M-Mas eu não posso ajudá-la – disse Leonel, 

desvencilhando-se e tratando de entrar.  

Assim que passou pela porta da sala de aula, avistou Gorsky Pimp, 

sentado na mesma classe do fatídico dia em que o havia conhecido. Leonel deu 

dois passos para trás e recuou. Contudo, terminou por se chocar com Antônio 

Marlos, que estava chegando.  

– Ei! Você está bem, Leonel? 

– M-Marlos? Sim, sim. Estou... 

– Gozado. Você me parece apavorado... 

– M-Marlos, você já reparou nos olhos do aluno novo? – perguntou 

Leonel, escondendo-se para o lado. 

– De qual aluno você está falando? – devolveu Antônio Marlos. 

– Pimp. Gorsky Pimp. Você já reparou nos olhos dele? 

– Normais, ora. Como os de qualquer outro garoto por aqui. 

– C-Como assim, “normais”? Você está louco, Marlos? 

– Louco está você, cara! – retorquiu Antônio Marlos, dando um 

encontrão em Leonel e entrando na sala de aula.  
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Leonel espichou o olhar e viu quando ele se sentou na classe ao lado de 

Pimp. Da mesma forma, viu quando Antônio Marlos comentou algo com Pimp e 

apontou na direção de Leonel. Nisso, as duas fornalhas de chamas 

incandescentes de Pimp miraram Leonel, que saiu correndo pelo corredor. 

 

– Pai? Pai? – insistiu Baiuca.  

A chamada trouxe Leonel de volta. 

– Você só vê os olhos do demônio quando ele resolve lhe fazer uma 

visita, filho – disse ele, mandando para dentro o restante do Martini.  

Na sequência, Leonel abriu a primeira gaveta da sua escrivaninha e 

guardou o revólver 38 lá dentro. Em seguida, fechou-a e a chaveou. A chave, 

por sinal, era uma das tantas que trazia em um chaveiro pendurado na cinta.  

– Não se preocupe, filho, está tudo bem – falou Leonel já de pé, 

passando por Baiuca e lhe dando um leve tapa no ombro. 

– Mesmo? – indagou Baiuca, ainda desconfiado. 

Leonel parou junto à porta do escritório. 

– Claro. “Sextou”, como vocês falam, filho. Vou tomar um banho e ir 

para o Hits ver se eu descolo uma loba para dançar uma salsa. 

Baiuca acompanhou o seu velho pai com o olhar enquanto este 

caminhava pelo corredor, em direção à escadaria. Assim que ele subiu, Baiuca 

desligou a luz do escritório.  

 

 

FELIZ ANIVERSÁRIO, VICA 

– E aí, irmão?  

– Oi, Baiuca... 

– Feliz aniversárioooo!  

– Obrigado...  

– Por que essa voz?  
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– O que tem a minha voz? 

– Parece brabo. Tá assim porque vai ter que assoprar as velinhas? Ha, 

ha, ha.  

Vica respirou fundo e pensou se essa já era a deixa para mandar Baiuca 

se foder. 

– O que vai ser para hoje? Jantar ou festinha com balões e tudo o mais?  

Diante do silêncio, Baiuca indagou: 

– Hã? Alô? Alô? Vica?  

Uma batida seca, porém, anunciou o fim da ligação, deixando-o 

pendurado do outro lado da linha.  
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VICA DOIDO 
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DERRETENDO NA PRAÇA 

Vica olhava para o relógio, nervoso. Baiuca estava atrasado. Ele já se 

encontrava ali, parado na praça, fazia algum tempo.  

Fora ao Centro junto com o amigo. Vica o havia cooptado para ajudá-

lo na questão relativa à rescisão do seu contrato trabalhista junto com a Fékir 

Turismo, ainda pendente. Baiuca havia prometido, ainda, dar um jeito na 

representação criminal encaminhada pelo seu ex-patrão, atribuindo a ele a 

responsabilidade como mandante pelas lesões corporais sofridas, no episódio 

passado. Por um golpe de sorte, Vica havia conseguido esconder o mandado 

de citação da esposa, tendo recebido pessoalmente em casa das mãos do 

oficial de justiça, enquanto ela trabalhava.  

Assim, ele havia dito a ela que iria “tentar a sorte” na agência do 

seguro-desemprego naquela manhã, depois de resolver algumas burocracias. 

Ir à agência era algo desencorajador para qualquer um. A fila de espera que 

saía da sua porta, na travessa Armando Correa, virava à direita no início da 

avenida La Forge, lembrando uma gigantesca serpente humana.  

Vica sequer chegou a entrar nela, já que a obtenção das guias para o 

recebimento do benefício assistencial dependia da conversa de Baiuca com o 

seu ex-chefe. Internamente, ele até agradeceu por não estar com a papelada 

em mãos, admitindo que não teria paciência para sobreviver àquele tormento. 

Daí, resolveu ir até o banco, cujas dependências se localizavam próximas dali, 

na Praça do Comércio. 

Chegando na entrada do estabelecimento bancário, Vica foi abordado 

por um vulto que surgira do nada.  

– Bom dia, moço. Ajuda “eu”... – disse o mendigo, abrindo a porta para 

que Vica pudesse entrar.  

– “Você”... – devolveu Vica.  

– Ah, não... – retorquiu o mendigo. 

– Eu não acredito que você ainda está nessa, garoto. 

– Mas, moço, eu tenho fome e... 

– Olha aqui! Eu vou lá dentro resolver umas coisas. Se eu voltar aqui e 

você estiver sentado em frente a essa porta, eu vou chutar o seu traseiro para 

o meio da rua. E é melhor você acreditar no que eu estou lhe dizendo... 
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O mendigo tentou encarar Vica, com o que lhe restava de coragem. 

Contudo, este o fulminou com tamanha violência que o mendigo foi logo 

recolhendo suas bugigangas e levantando. 

– Tá, tá, moço. Eu já entendi. Eu já entendi...  

– Que bom! – enfatizou Vica passando pela porta de entrada. 

– Cretino... – balbuciou o mendigo. 

– O que é que você falou aí, seu monte de bosta?! – bradou Vica, 

retornando. 

– Ai, ai, minha nossa! – disse o mendigo largando em disparada.  

Na corrida, deixou cair metade das coisas que trazia consigo, levando 

os comerciantes da redondeza a risadas. 

Dentro do banco, Vica se dirigiu a um caixa de autoatendimento. 

Colocou seu cartão e consultou o saldo da conta. Restava-lhe muito pouco de 

suas economias.  

– Merda... – resmungou.   

Ele, então, saiu do banco e resolveu dar uma volta, ainda que sem 

rumo, pela parte histórica do Centro. Terminou regressando ao mesmo ponto 

de partida, em frente à agência do seguro-desemprego. Nada havia mudado, 

por sinal, estando a fila no mesmo lugar. 

Nisso, decidiu prosseguir até a praça e esperar pelo horário combinado 

com Baiuca. Horário este que estava sendo completamente descumprido. 

Naquela altura, a vontade de Vica era enfiar umas porradas naquele gordo 

folgado. Mas ele tinha que se segurar, pois precisava da ajuda do amigo.  

Lá pelas tantas, quando já estava quase desistindo, viu Baiuca 

atravessando a rua em direção à praça. 

– E aí, porra? Esqueceu a hora, é? – bradou Vica, quando Baiuca se 

aproximou. 

– Calma, calma, “Vica doido”. Essa raiva toda não vai fazer bem a 

você... 

– “Vica doido”? – retorquiu Vica tentando ver os olhos de Baiuca, 

escondidos atrás das lentes escuras dos óculos. 

– Yeah!  

Vica notou que havia algo de estranho com ele. “O gordo tá aéreo 

demais” – pensou.  
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– Você conseguiu? – questionou ao amigo, mirando um envelope 

pardo que estava debaixo do braço de Baiuca.  

– Senta aí no banco, irmão – disse ele, apontando.  

Os dois se sentaram.  

– Toma aqui, “Vica doido” – falou Baiuca entregando o envelope para 

o amigo.  

Antes mesmo de pegar o envelope, Vica o agarrou pelo colarinho da 

camisa.  

– Se você continuar com essa merda de “Vica doido” eu vou descer a 

mão, aqui mesmo, no meio desta praça, seu gordo folgado!  

– Tá, tá. Se acalma – falou Baiuca, desvencilhando-se de Vica. 

Os dois se ajeitaram no banco. Vica, enfim, pegou o envelope. 

– E então? Vai me dizer o que é essa papelada? – questionou ele ao 

amigo advogado. 

– Claro, claro. Falei com o seu ex-patrão e o advogado dele. Eles 

concordaram em retirar a representação criminal por lesão corporal contra 

você.  

Vica ficou olhando para Baiuca, um tanto boquiaberto. Por diversas 

vezes duvidara da perícia técnica do amigo, haja vista conhecer quem 

realmente ele era. Mas, ao que parecia, ele havia conseguido fazer tudo certo, 

livrando-o de uma enrascada pior. 

– Registramos o acordo todo nessa ata, que vem a ser esse primeiro 

documento que você tem em mãos. Depois, é só protocolar no Judiciário.  

– Nossa, Baiuca. Você mandou muito bem, cara... – disse Vica, ainda 

surpreso com tudo. 

– Pois é... Por fim, fiz com que eles colocassem, também, a renúncia a 

qualquer direito de ação que intentasse cobrança de danos morais. Isso aí 

também tá morto, “Vica Doido”. 

Vica sentiu que Baiuca usou aquele “apelido” cretino de forma 

intencional, tentando testá-lo. Contudo, preferiu respirar fundo. Na 

sequência, questionou: 

– E esse segundo documento?  

– Essa é a sua parte na barganha. Trata-se de um modelo de renúncia 

de créditos trabalhistas, bem simples. 
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Vica levantou o olhar do papel, ojerizando o seu amigo com todas as 

forças.  

– “Renúncia minha”? – questionou ele, bufando de raiva. 

– Exato. Comissões, horas extras, abonos etc. Inclusive, tem uma 

cláusula quanto aos recolhimentos legais, oriundos da relação de trabalho. 

– Porra, Baiuca! Mas quais “recolhimentos”? O escroto nunca recolheu 

nada a meu favor. Contribuição social, fundo, nada! Nada, entendeu?  

– Isso não importa, irmão. Se ele recolheu ou não, tudo fica para trás a 

partir de agora.  

Vica ficou olhando para o papel que tinha em mãos.  

– Esse é o lado negro do direito, “Vica doido”.  

Vica olhou para o amigo completamente enraivecido. Pensou em 

socá-lo de novo. Todavia, sabia que o bastardo não tinha culpa. Ele, de fato, 

dera o seu melhor.  

– Está bem... Você tem uma porra de uma caneta, aí? 

Baiuca puxou uma caneta de dentro do paletó e entregou para Vica. 

Ele, então, resolveu ler o documento, de forma mais detida, para ter certeza 

de que não estava fazendo nenhuma merda.  

– E eu não vou ganhar nada? Digo, nem a porra do meu salário do mês? 

– perguntou Vica, sem desgrudar os olhos do papel.  

– Nada. Nenhuma reba...  

– Tá certo... – retorquiu Vica.  

Mas Baiuca não o escutou, pois, intrigado, olhou firme para a frente. 

Ainda não satisfeito, levantou os óculos escuros, apertando a vista.  

– Você tá vendo aqueles garotos ali na frente? – questionou Baiuca.  

– Que garotos? – devolveu Vica. 

– Aqueles ali, parados próximos à figueira.  

– Cara, você tá chapado, né? – concluiu Vica. 

– Olha, eu não vou mentir... Tomei um ácido barato que eu peguei com 

um cliente meu, um playboy metido a traficante lá da Zona Sul... Mas não tem 

nada a ver. 

– Como não tem nada a ver, cara? Você fica aí falando sobre uns 

garotos parados ali, próximos da árvore... 

– É... Você tá vendo, agora, também? Que roupas gozadas, não é? 

– Não tô vendo nada, seu chapado de merda! – devolveu Vica.  
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– Eles não estão felizes, Vica... Não estão felizes...  

– Ora, vá se foder! – retorquiu Vica, jogando o documento assinado no 

colo de Baiuca e levantando do banco.  

Enquanto Vica caminhava para fora da praça, Baiuca seguia ali parado. 

Entretanto, o olhar dos garotos, postados próximos à figueira, foi ficando 

cada vez mais agressivo. Foi nessa hora que ele notou deformações nos rostos 

deles, como se tivessem acabado de sair de uma briga.  

– Ei, Vica! Espera cara... – chamou Baiuca, levantando-se e indo atrás 

do amigo.  

Fosse pela correria para acompanhar o amigo, ou pelo efeito da droga, 

Baiuca não percebeu quando passou por uma placa de bronze, pregada em 

uma pedra. Nela estava escrito, em letras frias: Praça Lucas Spivtz. 

Baiuca alcançou Vica, já no início da avenida Senador Garcia Dutra. 

Estava esbaforido. 

– V-Vica, Vica, espera!  

Vica deixou que Baiuca emparelhasse.  

– Olha só, vamos tomar um café. Eu pago, tá? Que tal? 

Vica respirou fundo. 

– Está bem – respondeu. 

– Beleza. Eu tenho aqui comigo o restinho daquele ácido que eu falei 

para você. Nós podemos dividir e misturar no café, para dar um barato e ...  

O olhar de reprovação de Vica fez com que Baiuca se detivesse. 

– Eu tô brincando, “Vica Doi...”, digo, Vica.  

Vica sabia que Baiuca não estava brincando.  

Nem bem caminharam mais um trecho, ele emendou: 

– E me diz aí, vai rolar aquela jantinha no fim de semana? – perguntou 

Baiuca, todo faceiro.  

Vica o olhou de canto de olho. Era hora de baixar a guarda, já que, 

apesar de tudo, as coisas pareciam ter dado uma aquietada.  

– Sim. É só chegar... 
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ALÔ, FUNCIONALISMO 

– Um bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, Sandra, e bom dia, 

Thabita – disse o simpático apresentador do telejornal vespertino para a 

audiência e para as suas colegas de programa. 

– Bom diaaaaaa, Orcyyyyyyyyy – devolveram as duas em coro.  

Entrecruzando os dedos da mão, ele voltou-se para a tela de 

transmissão. O zoom da câmera deixou em tela cheia todo o charme do seu 

blazer, em tom gelo, com a camisa social em consonância.  

– Alô, funcionalismo! Eu tenho uma notícia que deve deixar o pessoal que 

trabalha na Prefeitura contente. Ontem, o atual prefeito Milton Kallas baixou 

uma Ordem de Serviço determinando o fim do corte nos salários daqueles 

servidores cuja remuneração excede ao limite constitucional.  

– Mas isso é excelente, Orcy! – falou Sandra.  

– Pois então, vai dar até para fazer umas comprinhas de inverno. 

Comprar aquele casaquinho quentinho para aquecer, já que esse frio está 

rigoroso – referiu Thabita.  

– Segundo o ato administrativo, a medida é válida até que o Poder 

Judiciário se manifeste na ação proposta pelo sindicato da categoria, 

recentemente – completou Orcy. 

 

 

  

O GOLEIRO E O TUBARÃO 

Mariano já estava de saco cheio, afinal, eles já se encontravam ali há 

mais de três horas. Todavia, não podia aparentar, pois aquele era o seu 

serviço. Escorado em umas caixas, ele fumava um cigarro enquanto afagava 

o cabelo com a outra mão. Diferentemente, Aragão transparecia conforto. 

Depois de acertar o primeiro murro, bem no meio do rosto de Derlei, arqueiro 

do principal time de futebol de Santa Esmeralda, ele começou a pingar de 

suor. Aquilo tudo o excitava para valer.  
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Enquanto encarava o sangue que descia do nariz quebrado do pobre 

goleiro, ele mexia no anel banhado a ouro que levava na mão direita. A partida 

mal havia terminado – um jogo histórico, segundo os próprios jogadores e 

dirigentes do clube. O placar final marcara 1 x 0 para o time da casa. Com ele, 

os santaesmeraldinos confirmaram o seu acesso à série A do campeonato 

estadual do ano seguinte.  

Derlei, com seu 1,85 cm de altura, cabelos ralos, físico de trabalhador 

de colheitas, estava amarrado a uma cadeira, com os pés descalços. Vestia a 

camiseta que habitualmente usava por baixo da de titular, com o brasão do 

clube costurado à esquerda, na altura do peito, bem como a calça da farda 

oficial.  

Sem dar muita bola para o nariz quebrado, a mente de Derlei havia 

retornado para o campo, no exato momento em que o juiz trilara o apito final.  

 

Seus companheiros de time pulavam e berravam de alegria. Um 

foguetório iluminava o céu de Santa Esmeralda naquela noite gelada. 

Entretanto, Derlei não parecia contaminado por tudo isso. Sua cabeça logo 

tombou sobre o peito. Seus joelhos fraquejaram em seguir para o vestiário.  

Quando finalmente reuniu forças para descer, iniciou uma caminhada 

solitária, deixando para trás a massa de torcedores que já comemorava dentro 

do gramado junto com os jogadores e os membros da comissão técnica. Com 

uma toalha, Derlei secou o suor do rosto, tirou a camisa de goleiro e sentou-se no 

banco onde diariamente ouvia as preleções do seu treinador. Ele apenas 

aguardou. Não demorou muito e dois homens trajando terno preto meteram o 

pé na porta do vestiário e entraram.  

 

Vendo aquele sangue todo jorrar, Aragão tirou o seu paletó e o jogou 

em cima de uns caixotes, perto de onde Mariano estava. Antes de começar a 

desabotoar a sua camisa, afrouxou o cinturão onde estava o coldre com a 

pistola e o colocou perto do paletó.  

Desprezando a temperatura daquela madrugada, Aragão dobrou com 

cuidado a sua camisa nova, pois não admitia a possibilidade de sujá-la com o 

sangue daquele cretino, e a colocou por cima do paletó, ficando só de regata. 

Na sequência, ele agarrou uma velha caixa metálica de ferramentas e foi na 

direção de Derlei.  
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– Sabe, cara, você é mesmo um imbecil – disse Aragão, enquanto se 

abaixava de frente para Derlei.  

Com calma, ele abriu a caixa de ferramentas e tirou de lá um martelo 

e um prego de 18cm, desses utilizados para firmar a tampa de caixões de 

madeira.  

– Você só tinha que ficar pregado no chão. Não era nenhuma coisa 

difícil de se fazer. Era só ficar pregado... – falou o bandido.  

Ele, então, pegou uma pequena tábua de madeira, que estava ao seu 

lado, e colocou-a debaixo dos pés de Derlei. O goleiro engoliu a seco e apertou 

os olhos. Aragão não perdeu mais tempo. Colocou o primeiro prego em cima 

do pé esquerdo de Derlei e martelou firme até a ponta atravessar a carne e a 

madeira.  

O goleiro urrou desesperado. Seu corpo tremia e tentava se libertar a 

todo o custo. Aragão pouco pareceu se importar e tratou de lhe meter mais 

um prego, desta vez no pé direito.  

Derlei quase vomitou em cima do bandido. Tentava, com muito 

esforço, não desmaiar. Todavia, a dor era implacável e fulminante. Antes de 

apagar, veio uma certeza: iria morrer naquele depósito podre e poeirento.  

Um balde de água fria o fez acordar. Mariano o puxou pelo que restava 

dos cabelos, elevando a sua cabeça para trás. Os olhos de Derlei ainda 

teimavam em se abrir por completo.  

– O safado tá acordado? – perguntou Aragão ao comparsa.  

– Sim – devolveu Mariano.  

– Então toma, seu merda! – berrou Aragão, acertando Derlei com um 

soco no rosto.  

Mariano, em sincronia, largou a cabeça do goleiro. Assim, ela fez um 

vaivém, dando a impressão de que iria sair rolando pelo chão do depósito.  

– Isso foi por nos fazer ter que encarar esse frio dos infernos... – bradou 

Aragão. 

 Ele seguiu vociferando, enquanto descia a mão em Derlei, revezando 

entre o rosto e a região abdominal.  

– E isso foi por nos fazer perder grana!  

As gotículas de sangue do goleiro iam espirrando por sua volta. 

Algumas delas encontraram lugar na regata branca de Aragão. O cheiro férreo 

do líquido vermelho que jorrava a sua frente havia possuído o bandido, que 
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batia cada vez mais forte. A sessão só terminou quando Ruiz arremeteu pela 

porta de entrada do depósito, trazendo um copo térmico, devidamente 

tampado, com o slogan do Orton Café nas laterais.  

– Nossa! Que estrago – disse Ruiz, entregando o copo para Aragão. 

Este, por sua vez, tirou um lenço de dentro do bolso esquerdo da calça 

e limpou suas mãos antes de pegá-lo.  

– Você trouxe o ristretto? – indagou.  

– Sim. Conforme você pediu – respondeu Ruiz.  

Aragão abriu a tampa e deixou que a fumaça quente entrasse suave 

por suas narinas avantajadas. Aquilo o relaxou.  

– Excelente. Obrigado – agradeceu. 

Ruiz assentiu com a cabeça. Os três bandidos, por um momento, 

ficaram olhando para Derlei.  

– Tem um cigarro aí? – pediu Ruiz a Mariano.  

Ele tirou o maço de dentro do bolso e entregou para o comparsa. 

Depois de se servir, Ruiz levou o cigarro à boca e o acendeu com um isqueiro 

prateado estiloso, que tirara de dentro do paletó.  

– Frio do caralho! – reclamou Ruiz, soltando a fumaça pela boca.  

– Eu li que a temperatura vai cair ainda mais – devolveu Mariano.  

– Foda! – disse Ruiz, chutando uma pedra na direção do goleiro.  

A pedra acertou-o na canela, fazendo com que ele se mexesse.  

– Hmmmm...  

Percebendo isso, Ruiz se aproximou de Derlei, ficando no limite em 

que a poça de sangue havia avançado. Daí, começou a falar:  

– René e Derlei eram dois jogadores de futebol, além de parças fora 

dos gramados. Faziam festanças animalescas, embaladas por muito trago e 

pagode. Até que um dia René sofreu um grave acidente em seu carrão 

importado. Em estado crítico, ele foi levado para o hospital e ficou internado. 

Na UTI, seu amigo Derlei foi visitá-lo. Aos prantos, René lhe disse: “Eu tô 

morrendo. Eu sei”. Derlei, então, tentou acalmá-lo, dizendo: “Não fique 

assim, cara. Lá no céu, tenho a convicção de que as coisas são bem melhores 

do que aqui”. No que o amigo moribundo devolveu: “Não sei, irmão. E se no 

céu não existir futebol? O que é que eu vou fazer da minha vida? Nunca 

estudei. Nem terminei a porra do segundo grau...”. Dias depois da visita, René 

faleceu. Após o funeral, Derlei foi para casa e meteu um remédio para dormir. 
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Contudo, naquela mesma madrugada, ele foi despertado pela voz do amigo 

que havia morrido: “René?”, perguntou. “Sim. Eu mesmo. Retornei para lhe 

trazer duas notícias sobre o céu. Uma boa e uma ruim. A boa é que existe 

futebol no céu. Os gramados são maravilhosos. Um verdadeiro tapete.” “Que 

bom, irmão. Mas, espera... e qual é a notícia ruim?” René respondeu: “A ruim 

é que você está escalado para a próxima partida, seu filho da puta!”.  

Os bandidos caíram na gargalhada, que só foi interrompida pelo 

rangido da porta do depósito do Centro Integrado de Comércio Local. Do 

átrio, Marconi os observava.  

O chefe do bando, diante da cena, fez o seu gesto habitual e enfiou a 

mão dentro do bolso do seu casaco. Dali, retirou sua cigarreira dourada, abriu-

a e pegou um cigarro. Um facho de luz, vindo do teto, acertou o objeto, 

fazendo com que Marconi enxergasse o seu reflexo, bem como o do goleiro. 

Ruiz aproximou-se e acendeu o cigarro do seu patrão. Marconi deu uma longa 

tragada, jogou a fumaça fora e caminhou lentamente na direção de Derlei.  

Apesar do inchaço que se abatia sobre os seus olhos, e do sangue que 

jorrava das feridas, o goleiro conseguiu distinguir, dentre os vultos a sua 

frente, o sujeito esquálido, de bigode curto e óculos redondos de fundo 

espelhado, que se aproximava. A poça de sangue, formada a partir dos 

ferimentos provocados pelos pregos no pé de Derlei, atingiu o bico do sapato 

de Marconi. Foi quando ele parou e começou a falar.  

– Por que fez isso, rapaz?  

Respirando com alguma dificuldade e em meio à saliva e ao sangue 

que lhe escapavam da boca, o goleiro respondeu:  

– E-Eu estava preparado, senhor. Argh! Estava tudo conforme o 

combinado. Ah, sim, sim. Estava tudo nos conformes. Eu cheguei no estádio 

e fui direto para o vestiário. A voz do treinador, os gritos da torcida, Uff, Uff, a 

minha consciência, nada iria me atrapalhar naquele instante. Nada mesmo. 

Argh. E-Eu me fardei, me aqueci e fiquei de canto, enquanto os meus 

companheiros motivavam uns aos outros. F-Foi então que o Da Silva, o nosso 

massagista, entrou no vestiário e veio reto em mim. Ele me disse que dois 

olheiros de um grande time da Itália estariam no camarote principal do 

estádio, a fim de me observar. E-Ele me disse qual era o time, e, nossa, era um 

dos grandes mesmo! Mas aquilo morreu ali, pois tinha “o nosso combinado”. 

Eu não dei bola. Eu juro que aquilo não me afetou...  
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Derlei abaixou a cabeça, por alguns segundos e olhou a poça formada 

pelo seu sangue. Em seguida, desgrudou o queixo do corpo e voltou a encarar 

Marconi. 

– E-Eu fui para o campo com meus colegas. Foi quando eu os vi de 

longe, lá no camarote. A distância era grande, mas para mim parecia muito 

perto.  

Tossindo, o goleiro teve que fazer uma nova pausa. Após cuspir uma 

bola de sangue escuro, continuou:  

– Eles vestiam ternos caros. Dava para sacar que não eram daqui. Não 

tinha como serem. Eles eram olheiros da Europa, que tinham vindo até ali por 

mim. “Eu ia para a Europa.” Foi isso o que eu pensei quando o centroavante 

deles bateu o pênalti. Era algo muito maior do que qualquer acerto... Maior 

até do que qualquer risco para a minha vida, já que eu nunca tive uma chance 

dessas! – bradou Derlei, cuspindo perdigotos na direção de Marconi.  

– E-Eu tinha que defender aquele pênalti. E eu defendi! – concluiu o 

goleiro encarando os seus flagelos, sem esconder o orgulho no olhar.  

– Bem, tudo isso é magnífico e louvável, sem dúvida – cortou Marconi, 

após largar a fumaça do cigarro na direção de Derlei. – Todavia, foi de uma 

estupidez sem precedentes. E eu vou lhe explicar o porquê. Acho que um 

sujeito como você merece saber disso antes de morrer.  

Marconi caminhou até bem perto de Derlei, pouco se importando em 

pisar na poça de sangue com os seus sapatos. Era como se estivesse em seu 

perfeito habitat.  

O goleiro, mesmo já duvidando da sua sanidade, observando a 

movimentação de Marconi e o pisoteio sobre a poça, chegou a visualizar o 

tamanho dela diminuindo no chão, como se o sangue estivesse sendo sorvido 

ao mero contato com os sapatos do líder dos bandidos.  

– Primeiro, é bom que você saiba que é um estúpido por não perceber 

o quão maior é o sistema do que o próprio jogo. Ou vai me dizer que nunca se 

questionou qual é a razão de existir das operadoras de jogos de azar? Eu falo 

de multinacionais gigantescas, com sedes em países distantes, que lançam 

seus aplicativos e sua propaganda para dentro da mente de todos aqueles que 

se ligam no jogo e no dinheiro que existe em volta dele.  

– E-Eu...  
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– Você nunca se perguntou o porquê da importância das ligas 

periféricas, sendo o seu joguinho de merda apenas uma pontinha delas? Qual 

é a importância de um jogo do campeonato letão de futebol para nós? Eu lhe 

digo: a aposta. Milhões passam por cada um desses jogos. Desde os mais 

importantes e tradicionais até os mais insignificantes. Muito mais do que 

antigamente. São almas sendo drenadas diariamente pelo estímulo do cifrão 

fácil, meu amigo.  

Marconi deu mais um passo adiante, ficando a um palmo de distância 

de Derlei.  

– E eu estou do outro lado da ponta para coletá-las.  

Ele, então, apagou o seu cigarro no meio da testa do goleiro, que 

mexeu sua cabeça para os lados, tentando aplacar a dor.  

– Você me fez perder. E perder feio. E é hora de pagar por isso...  

Em seguida, Marconi se virou e saiu caminhando lentamente até a 

porta de entrada. Foi quando Derlei percebeu que os sapatos do bandido não 

deixavam rastros da poça de sangue pelo chão, conforme ele andava. Era 

como se ele nunca houvesse pisado na sua frente.  

Antes que Marconi deixasse o depósito, ordenou para Aragão:  

– Termine com ele e se livre do corpo.  

O capanga apenas concordou, para depois ir até onde estava o coldre, 

sacar a sua pistola e efetuar um disparo seco.  

 

 

CAPA DE REVISTA 

Parado no corredor de grãos, Vica olhou para os dois pacotes de arroz 

e pensou:  

“Qual desses o jornal apontou como o alimento cancerígeno da 

semana? Na edição passada era a alface não orgânica...” 

Ele mirou o preço do arroz integral:  

– Cacete! Esse daqui custa uma nota. A Vana só pode estar louca!  
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Alguém cantarolando alto ao seu lado o fez desistir da crítica ao preço 

aviltante da mercadoria.  

– When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh 

it was beautiful, magical2. 

A voz lhe era familiar, mas ele só foi reconhecê-la, de fato, quando o 

sujeito lhe falou: 

– Essa aí você conhece, Vica... 

– Olá, Jotapê – saudou Vica, sorrindo. 

– Quanto tempo, cara.  

– Pois é. Você está muito bem. Dá para ver pelo bronzeado em pleno 

inverno. 

– Ha, ha. Obrigado. Obrigado.  

Depois de dar um longo abraço no amigo, Jotapê o segurou pelo 

queixo e disse: 

– Você que está meio estranho. Tudo bem? 

Vica se desvencilhou, sem parecer agressivo.  

– Tudo certo.  

Jotapê o olhou um pouco desconfiado, mas deu de ombros afinal. 

– E o que você tem feito? – questionou Vica. 

– Eu abri uma empresa e estou trabalhando na representação de 

jogadores de futebol.  

– Acho que tem tudo a ver com você.  

Jotapê sorriu assentindo. Afinal de contas, ele tentara mesmo a sorte 

como jogador de futebol. Contudo, uma grave lesão nos ligamentos do joelho 

não permitiu a ele passar do grupo de transição.  

– E o pessoal? Como estão todos?  

Vica sabia que o malandro estava se referindo à Vana e ao Pedro. Mas, 

principalmente no que dizia respeito à sua esposa, ele não conseguia evitar 

um certo ciúme. Tudo porque Jotapê havia sido o primeiro “namoradinho” de 

Vana. Tentando manter o controle, ele perguntou ao amigo:  

                                                           
2 A música é “The Logical Song”, da banda Supertramp, presente no álbum Breakfast in 

America, de 1979.  
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– Todos bem. Aliás, vamos fazer uma carne de forno, no sábado à 

noite. O Baiuca ficou de aparecer inclusive. Você não gostaria de ir também? 

– Ah, não, não. Já tenho um encontro marcado com uma garota, “capa 

de revista”, irmão. 

– Sei bem como é... – E, de fato, Vica sabia. Jotapê sempre descolara 

garotas incríveis, andando com elas para cima e para baixo, na época em que 

eram moleques. 

– E você ainda tem tocado bateria? – perguntou Vica, mudando 

completamente de assunto, enquanto pegava um pacote de arroz integral. 

– Claro. Pratico umas três vezes na semana. Quando dá tempo, toco 

em uma banda de Jazz e numa outra de Tributo ao Santana. Você sabe que eu 

gosto de mudar o estilo – falou ele, dando uma piscada para Vica. 

– Eu não acredito! Jotapêêê! – gritou Vana, ao encontrar com os dois 

no corredor. Ela trazia consigo o filho do casal, dentro de um carrinho de 

supermercado.  

– Mas olha só! Tudo bem com você, Vana? – perguntou Jotapê, 

enquanto abraçava Vana. Vica apenas olhava para os dois. 

– Quem é ele, papai? – questionou Pedro, baixinho. 

– É um antigo amigo do pai e da mãe.  

– Hmmmm. Não conheço.  

Vica sorriu e passou a mão no cabelo do filho, dando uma leve 

desarrumada.  

– E esse garotão? Olha o tamanho dele... – disse Jotapê, bagunçando 

ainda mais o cabelo do menino, com um novo afago.  

Pedro olhou para ele, com cara de brabo.  

– E você, Vana, continua bonitona, hein, garota? – largou Jotapê, 

voltando-se para ela.  

– Larga dessa, seu bobalhão – devolveu Vana, sem conseguir esconder 

certa vergonha.  

Os dois ficaram se olhando e sorrindo por alguns segundos. Vica 

decidiu intervir. 

– Bem, vamos indo? 

– Sim, claro. Você chegou a convidar o Jotapê para a nossa janta, 

sábado? A minha irmã também vai ir com o marido... 
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– Ah não, Vana. Dois maridos enciumados para cima de mim vai ser 

difícil. Ha, ha, ha. 

Vica, infelizmente, lembrou-se que alguns anos depois de namorar 

com Vana Jotapê namorara com Claudia, a sua irmã.  

– Para com isso! – disse Vana. 

– Eu já o convidei, Vana. Mas o malandro já tem companhia para 

sábado à noite, querida. 

– E quem é a felizarda da vez, João? – Vica chegou a notar uma 

pontinha de ciúmes na esposa, ao perceber que ela abandonara o apelido de 

infância de Jotapê, chamando-o pelo primeiro nome. Era mais ou menos o que 

acontecia com eles, quando ela estava brava, ou queria lhe dizer algo muito 

sério.  

– Uma “capa de revista”. Vem, vamos embora Vana – cortou Vica. 

– Certo. Tchau, tchau para você – disse Vana, fazendo-lhe um sinal 

com a mão.  

Jotapê apenas piscou para ela. Contudo, antes de deixá-los ir, disse a 

Vica: 

– Ei, Vica, vamos tomar uma cerveja na Cidade Alta, semana que vem. 

Você, eu e o José Pedro. O que me diz? 

– Pode ser. Manda uma mensagem para o seu primo, marcando o dia 

e a hora, e ele me avisa. 

– Fechado. Tchau turminha – falou, antes de se virar e seguir pelo 

corredor, em sentido contrário. 

 

 

O QUE É UM RIFF? 

– Você não sabe o que é um riff, Indi? – perguntou Baiuca para 

Indianara. 

– Ah, para, Baiuca! – disse Cláudia, balançando sua taça de vinho tinto. 
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– É, pô! Por que você tirou a música que tava rolando? – perguntou 

Vana, também com uma taça de vinho tinto em mãos.  

– Porque deu de John Mayer, chica! – respondeu Baiuca, enquanto 

chafurdava na playlist do celular da anfitriã. 

– Que mané, “chica”! – devolveu Vana, irritada. 

– Deixa eu ver o que você tem aqui... Ed Sheeran, não. Bruno Mars, 

nem pensar. Sam Smith, ugh! Mama Said? Do Load? Puta merda! Azar! Pode 

ser essa então.  

– Tá, tá. Para de enrolar, Baiuca. O que é um riff, afinal de contas? – 

questionou Indianara, antes de levar o seu cálice de vinho à boca.  

Seu marido, Chico, só ria de tudo aquilo. Ele não tinha um paladar para 

vinhos. Logo, mantinha-se na mesma taça, enquanto os demais já estavam 

em sua segunda ou terceira. 

– Você sabe o que é um riff, minha querida. Todos vocês sabem, na 

verdade – disse Baiuca. 

As pessoas ao redor da mesa o encaravam e ele adorava todo aquele 

tipo de atenção. Lá estavam Vana, sua irmã caçula Cláudia, acompanhada do 

marido, Munhoz, Chico e Indianara, os vizinhos de Vica. Este, por sua vez, 

empenhava-se na cozinha, tentando fazer uma carne de forno assada, a partir 

dos cortes nobres trazidos por Munhoz.  

Por ser um bem-sucedido representante de vendas de carnes nobres 

para o mercado de frigoríficos, restaurantes e clientes da alta sociedade, 

Munhoz tinha amplo acesso a esse tipo de mercadoria e a algumas regalias 

que o ofício lhe permitia. Por isso, seguidamente brindava Vica e Vana com o 

melhor que os seus produtos poderiam oferecer. 

Seu filho, Tobias, brincava com o seu primo Pedro. Os dois corriam 

com duas pistolas de plástico para cima e para baixo da casa. 

– Riffs vêm do éter, do nada. Escutem só: Tãn, Tãn, Tãn! Tãn, Tãn, Tãn, 

Tãn! Tãn, Tãn, Tãn, Tãn, Tãn, Tãnnnnnn! – cantarolou Baiuca, enquanto 

imitava segurar o braço de uma guitarra imaginária, com a mão esquerda, 

“dedilhando” as cordas com a direita.  

Os olhos de Indi estalaram: 

– Sim! Eu sei que música é essa! Nossa... Como é o nome mesmo?  

Baiuca deu um leve sorriso de superioridade e respondeu: 

– “Smoke on the Water”, do Purple. 
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– Sim! Eu sabia! – disse Indi, olhando para o marido, com o dedo em 

riste. 

Chico sorriu, um tanto envergonhado. Antes de tomar um gole da sua 

taça, Indi se voltou para Baiuca: 

– Eu escutava um pouco de rock quando dava na rádio, lá em Sibiruba.  

– Ah, é?! – retorquiu Baiuca, em tom de deboche. 

– Ah, para com isso, José Pedro! – falou Cláudia, em um tom 

levemente mais alto.  

As atenções na mesa se voltaram para ela. 

– Nem vem, esses rockstars nem são tão fodas assim! – bradou 

Cláudia, antes de tomar o último gole da sua taça. 

– Cláudia, olha as crianças... – reprimiu Vana. 

– Relaxa, irmãzinha. Eu só estou querendo dizer que o José Pedro fala 

desses caras como “deuses”, mas os nossos músicos daqui não devem nada 

para eles. Aliás, tenho certeza de que eles têm muito mais grana que essa 

velharia aí. 

– Não tem nada a ver com grana, Cláudia. Você sempre leva para esse 

lado – alfinetou Vana. 

Munhoz se matinha quieto. Assim como Chico. 

– Olha, Cláudia, você está completamente errada – cortou Baiuca, 

interrompendo o que poderia ser um momento de tensão entre as duas irmãs. 

Ele continuou: 

– Você sabe quem é o rockstar com maior patrimônio avaliado e qual 

é a quantia dele? 

– Não faço ideia. Me diga você... – devolveu Cláudia.  

– Jon Bon Jovi, com US$ 410 milhões de dólares, segundo uma 

pesquisa recente – respondeu. 

– Minha nossa! É sério? – questionou Vana.  

– Sim. E, infelizmente, eu duvido que os nossos sejam tão bem pagos. 

A cultura não é prioridade por aqui. E isso só tende a piorar com essas eleições 

que se avizinham, chicas – disse Baiuca. 

– Ah, pode parar por aí, Baiuca. Sem discussões políticas nesta mesa – 

advertiu Vana. 

– Só estou dizendo o que eu acho... – devolveu Baiuca, sorvendo o seu 

vinho. 
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A mesa ficou tomada de um silêncio momentâneo, com a maioria 

levando seus copos à boca.  

– Eu daria para o Bon Jovi! – afirmou Cláudia, novamente com um tom 

exaltado. 

– Porra Cláudia! – bradou Vana. 

Indianara corou enquanto Chico chegou a se engasgar com o vinho. 

Munhoz, por sua vez, não moveu um músculo sequer do rosto. 

– Eu vou ver como Vica está se virando na cozinha – disse Vana, 

colocando a sua taça sobre a mesa e se levantando.  

Vana seguiu pelo corredor estreito que levava para os fundos da casa 

e, consequentemente, para a cozinha. Vica estava lá, abrindo o forno e dando 

uma checada na carne. 

– Tudo bem aí, amor? – perguntou Vana, após chegar de mansinho e 

abraçar Vica pelas costas, assim que ele fechara o forno e se levantara. 

Vica adorava aquele abraço acalorado da esposa. Ela se enganchava 

nele de uma forma carinhosa que o fazia sentir-se um cara único e especial.  

Suavemente, ele acariciou a sua mão e se virou para pegá-la pela 

cintura.  

– Aqui, tudo bem. E aqui... – devolveu Vica, descendo a mão a partir 

da cintura de Vana, até chegar em sua bunda. Ele a agarrou firme, apertando 

cada um dos gomos que constituíam aquela peça única da anatomia da 

esposa.  

– Hmmmm... – ronronou Vana, adorando tudo aquilo.  

 – E essa saia curta, neste inverno, Dona Ivana? – perguntou Vica, 

sorrindo. 

– É para tornar tudo mais acessível para o Senhor, Seu Augusto – falou 

Vana, encarando firme o marido. 

– Você sabe que essa meia calça não é impeditiva de nada, não é, Dona 

Ivana? – indagou. 

– Oh, eu sei. Sei muito bem... – respondeu Vana, levando seus lábios 

ao encontro do marido. 

Todavia, um barulho os fez encerrar com os amassos: 

– BANG, BANG, BANG! 
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Vica, então, largou a esposa e os dois se recompuseram. Pedro e 

Tobias, munidos de suas pistolas de plástico, os olhavam a partir da porta que 

dava para o pequeno pátio.  

– Ora, vocês dois! Já para dentro. Está muito frio, aí fora! – ordenou 

Vana. 

Os dois meninos saíram correndo pelo corredor, em direção à sala de 

estar. Vana ficou olhando para Vica, enquanto ele observava a carne assando 

uma vez mais. 

– Eu não gosto deles com essas arminhas de brinquedos. Afinal de 

contas, ainda são armas.  

– Não vejo tanto problema assim, Vana – devolveu Vica. 

– Vica, hoje não é mais como antigamente. Nós assistíamos ao 

Stallone metendo bala em psicopatas e soldados inimigos e nós não saíamos 

por aí atirando nas pessoas por isso.  

– Você não acha que está exagerando, um pouco? – indagou Vica, 

fechando o forno e olhando para a esposa, de braços cruzados. 

– O mundo mudou, amor. E eu tenho um pouco de medo disso. De 

toda essa nova onda de violência e de como isso vai chegar nele, na medida 

em que ele for crescendo – respondeu Vana. 

– Eu vou dizer a você o que eu acho, Vana. Nós temos que criar o Pedro 

da melhor maneira possível...  

– “Dentro daquilo que nós acreditamos” – completou Vana, 

interrompendo o marido. 

Vica ficou olhando para ela, um tanto desgostoso. 

– Tá, tá. Eu sei. Não fica bicudo – disse ela, aproximando-se e o 

abraçando. Em seguida, deu-lhe um selinho. 

– Como está a carne? – questionou ela. 

– Estou tentando não a estragar – devolveu Vica, sorrindo. 

– Boa. 

– E como está o pessoal? Muita fome? – indagou ele. 

– Cláudia já está bêbada e falando um monte de merda. Baiuca 

também. O restante tem fome. Inclusive eu... – respondeu Vana, dando uma 

leve piscada com o seu olho direito. 

– Ah, é?  
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– Sim. A Cláudia e o Munhoz não estão bem, amor. Já vai um tempo. 

Mas o cara é muito educado com todos nós. Eu acho que ela não precisa ficar 

alfinetando ele com um monte de merda, na frente de todos – retorquiu Vana.  

– Estou atrapalhando? – perguntou Munhoz, adentrando 

repentinamente.  

Pego de surpresa, Vica retornou o seu olhar para o forno. 

Vana, por sua vez, puxou um pouco a saia para baixo, ajeitando-se. 

– Hã, não. Tudo certo. Eu vou lá dar uma olhada no povo... – disse ela 

ao sair. 

Munhoz ficou parado no meio da cozinha. Ele descansou sua taça em 

cima da pequena mesa usada por Vica para tomar café da manhã. Este, por 

sua vez, levantou os olhos e, encontrando Munhoz a sua frente, ficou 

desconcertado.  

– Tudo bem com você, Vica? Digo, como você está indo com a questão 

da doença? – questionou Munhoz. 

A pergunta direta deixou Vica sem palavras em um primeiro 

momento. Ele teve que pensar alguns segundos para responder.  

– Não existe uma forma de “levar numa boa” a doença, mas eu estou 

bem – disse Vica. 

– Sim. Entendo.  

Munhoz pegou a sua taça da mesa e deu um leve gole. Na sequência, 

continuou: 

– Eu já tive câncer, Vica. 

Vica ficou olhando para ele, um tanto desconfiado. 

– Foi um tumor, feio, nos testículos. Tive que operar e tudo mais. Fiz 

químio... todo o processo, você sabe. 

– Sei... – devolveu Vica. 

– É difícil para um homem tocar nesse assunto. Mas eu precisava lhe 

contar isso.  

– Por quê? – questionou Vica com o semblante fechado. 

– Porque eu me curei e, anos mais tarde, conheci a Cláudia e tive o 

Tobias.  

“Para você deve ter sido fácil, meu chapa, com a sua SUV estacionada aí 

na frente, para levá-lo de uma clínica particular de ponta para outra, além da 

sua conta bancária à disposição para custear o montão de remédios importados! 
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Queria ver se tivesse que ir se curar no sistema público de saúde. Será que você 

teria tido o Tobias?”, pensou Vica. 

No entanto, ele se conteve e tratou de esquecer esse monte de 

besteiras. De fato, Vica preferiu considerar que se tratava de um sujeito 

educado e distinto, mas nunca arrogante, que sempre soube ser discreto, 

apesar de generoso. Sendo assim, ele devolveu: 

– Fico feliz, Munhoz. O Tobias é um grande menino. E, bem, a Cláudia, 

ela...  

– Não precisa fazer qualquer defesa sobre ela. Nós não estamos bem 

e eu sei que você e Vana sabem disso.  

– Jamais interferi, Munhoz. Não é do meu perfil interferir, aliás – disse 

Vica.  

Vica abaixou-se e abriu o forno. De lá, retirou a carne e a colocou sobre 

um descanso que estava sobre a pequena mesa. O calor se levantava do prato, 

pecaminosamente. 

– E aí? Que tal? – questionou Vica. 

Munhoz tomou um gole do vinho e respondeu: 

– Está perfeita.  

O elogio fez Vica sentir-se o melhor assador da Medianeira.  

– Então, vamos à mesa... – disse ele, usando uma luva para pegar a 

fôrma.  

Munhoz o deteve, segurando-o pelo ombro. 

– Vica, é importante que você se lembre: você é o dono dos seus dias! 

Logo em seguida, Munhoz pegou a sua taça e se foi pelo corredor. Vica 

ficou alguns segundos ali, parado. O calor da carne continuava a se elevar...  
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NÃO TEM PRAZO 
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UMA SEGUNDA OPINIÃO II 

Vica chegou da rua, voltando de mais uma entrevista fracassada de 

emprego, e nem bem batera a porta atrás de si quando se deparou com a sala 

a meia-luz. Logo em seguida, veio um som estranho, oriundo do rádio: 

– TUM, TEZ. TUM, TEZ. TUM, TEZ.  

Parecia a batida de um coração levando um choque, com o bumbo da 

bateria fazendo o “TUM”. Na sequência, veio a letra sussurrada pelo vocalista 

da banda: 

– You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate 

you3... 

– Oi… – disse Vana, logo na sequência. Ela estava parada, no meio da 

sala, usando um chambre branco.  

– Vana? O-O quê?  

A resposta de Vana ao marido veio em um empurrão, fazendo com 

que ele caísse sentado no sofá.  

– M-Mas? – disse Vica, enquanto olhava aturdido para a esposa.  

Ainda com o elemento surpresa, Vana deixou escorregar o chambre 

para o chão.  

– Querida... Você está linda. Que roupa é essa? 

– É uma roupinha nova. Comprei para você... – disse ela, abusando no 

tom malicioso, enquanto colocava uma das cadeiras da mesa de jantar bem 

em frente ao sofá. 

Usando da cadeira, Vana fez uma rápida abertura de pernas, para 

depois voltar a fechá-las. Vica não disse uma palavra sequer, restando 

boquiaberto. Aproveitando-se disso, Vana se levantou de supetão e virou a 

cadeira para o outro lado, ficando de pé, apoiada sobre o seu encosto, mas de 

costas para o marido.  

                                                           
3 “Closer”, canção da banda Nine Inch Nails, lançada em 1994, no álbum The 

Downward Spiral.  
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Embasbacado, ele colou seus olhos na forma curvilínea da sua mulher, 

mantida sobre a musculatura enrijecida das pernas, esculpidas na academia.  

Vana, então, mexeu vagarosamente uma perna, para depois firmá-la 

no chão. Em seguida, fez o mesmo com a outra. Na sequência, desceu e subiu, 

ainda apoiada no encosto da cadeira. A música repetia o seu refrão a pleno 

volume: 

– I want to fuck you like an animal. I want to feel you from the inside. I 

want to fuck you like an animal.  

Com grande agilidade, Vana jogou a cadeira para o lado, e subiu no 

colo do marido, colando o seu corpo no dele.  

– Você gostou? – perguntou Vana.  

– Adorei! – respondeu Vica, agarrando a esposa pela cintura.  

Ela sorriu e aproximou o seu rosto. Sentindo que havia recebido sinal 

verde para avançar, Vica levou seus lábios aos da esposa. Porém, ela o 

segurou, puxando firme seus cabelos. Em seguida, deu-lhe uma lambida, indo 

do pescoço até parte da boca, mas parando antes que o marido pudesse beijá-

la.  

– Você quer um pouco desta carne aqui, garotão? – sussurrou Vana ao 

pé do ouvido do marido.  

– Basta olhar para baixo, querida... – respondeu Vica. 

– Que ótimo. Mas só quando você buscar uma segunda opinião – 

devolveu Vana, saindo de cima do marido e vestindo o seu chambre branco, 

que deixara caído no chão.  

– O-O quê? Não, não. Você não pode estar falando sério! – bradou 

Vica, levantando-se do sofá. 

– Eu falo muito sério, meu bem. Beijinhos – disse Vana, desligando a 

música e ligando o interruptor de luz da sala. Em seguida, ela deu as costas ao 

marido e subiu a escada que levava para os quartos.  

– Não. Você está de brincadeira comigo. Eu sei que está... 

Vana não lhe deu ouvidos e seguiu até o quarto do casal, batendo 

firme a porta. 

– Porra, Vana! Vanaaaaaa! – berrou Vica, subindo as escadarias a 

passos largos. 

Chegando na porta do quarto, ele investiu contra a maçaneta. Estava 

trancada.  
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– Vana, querida, abre a porta! Meu bem, você está linda... por favor, 

não faz isso comigo. 

Diante da falta de resposta da esposa às suas súplicas, Vica disse: 

– Certo, Vana. Você venceu. Eu prometo que irei marcar uma segunda 

consulta. 

A porta, magicamente, se abriu. Vica foi logo abraçando Vana. Com a 

respiração dos dois se encontrando, ele perguntou baixinho: 

– Você deixou o Pedro com a sua irmã, hoje? 

– TEIN! Meu Einstein! – devolveu Vana. 

Vica deu um leve tapa na porta do quarto, fazendo-a fechar.  

Ele, depois de abraçar a mulher por trás, desceu o zíper do corpete 

escuro. Como não havia nenhuma alça para segurá-lo ao corpo de Vana, a lei 

da física o puxou para baixo. Não demorou muito para que Vana se virasse de 

frente para o marido e o puxasse para a cama.  

Enquanto ela se despia por completo, Vica tinha problemas em 

desabotoar a sua camisa.  

– Mas que droga de botão! 

Vendo que o marido se atrapalhava, Vana avançou e o ajudou com a 

cinta e as calças.  

Na parede ao lado ficava o quarto de Chico e Indianara. Ele ainda se 

encontrava no trabalho, realizando hora extra a pedido do patrão. Todavia, 

Indi estava sentada em sua penteadeira, fazendo as unhas, quando uma 

barulheira começou a ecoar.  

Enquanto do lado de lá Vica e Vana uniam-se em um só, do lado de cá 

Indi levantava sua sobrancelha direita, desconfiada.  

Ela se ergueu da cadeira, com uma curiosidade que não conseguia 

largar, e colou o seu ouvido na parede do quarto. Foi quando escutou uma 

perfeita sintonia que ia da alta à baixa intensidade em questão de segundos. 

Toda aquela energia primitiva começou a estimular os seus sentidos. Tratava-

se de uma força poderosa que ultrapassava o concreto das paredes e ressoava 

na casa vizinha, mandando-lhe um recado.  

Por uma infelicidade da vida cotidiana e rotineira com Chico, esse 

mesmo foco de energia, para Indianara, andava apagado e não 

correspondido. 
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O barulho prosseguiu por mais alguns minutos. Daí, depois de um 

rompente agressivo e feroz, tudo terminou. Indi soltou um sorriso nos lábios, 

achando aquilo um tanto engraçado.  

Com a curiosidade ainda acesa, manteve o ouvido grudado na parede. 

Mas tudo estava imerso em um silêncio. Indi se afastou da parede, muito 

embora ainda estivesse olhando para ela. Aquilo tudo havia lhe despertado 

algo muito importante. Algo que ela própria era culpada em silenciar. Foi 

nesse mesmo instante que decidiu:  

– Chega! 
 

 

 

A PROPOSTA DE EMENDA Nº 4 (2º ROUND) 

A imagem da televisão demonstrava o placar da votação da Proposta 

de Emenda à Constituição após deliberação na Câmara, enquanto Patrícia 

Quintana informava a notícia: 

– A Câmara aprovou, nesta quarta-feira, em segundo turno, por 320 

votos a favor, a Proposta de Emenda à Constituição, operando a redução da 

maioridade penal. Foram 152 votos contrários, com apenas uma abstenção. 

As chamas, dentro dos olhos de Gorsky Pimp, pareciam aumentar, a 

cada palavra da âncora do jornal. 

– O texto da proposta, agora, seguirá para o Senado para deliberação em 

dois turnos – concluiu Patrícia.  

Enquanto isso, dois canecos de cerveja batiam em um brinde, dentro 

de um dos bares mais tradicionais da Cidade Alta.  

– Saúde! – brindou Casco. 

– Saúde – devolveu Lopes.  

– É disso que estamos precisando! – saudou o ex-policial civil.  

– Verdade. Verdade – concordou Lopes. 
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Arthur fez um sinal afirmativo com a cabeça, depois de desgrudar os 

olhos do celular, onde lia os comentários sobre a notícia da votação. 

– Tomara que capturem o covarde que atirou no Lavezzi. Esse nojento 

tinha é que ser enforcado em uma praça pública, como já fizeram com os 

criminosos de guerra, ao longo da história, sabem? – questionou Casco aos 

dois amigos.  

– Concordo com você – respondeu Lopes.  

– Vocês viram que Manu fechou o restaurante? – perguntou Arthur aos 

demais, levando o assunto para outra direção.  

– Sim. Passei na frente, dois dias atrás – disse Casco. 

– Eu ouvi dizer que ele se mandou para Buenos Aires... – 

complementou Lopes.  

– Ele tem parentes lá, não? – questionou Casco. 

– Parece que sim... – falou Lopes.  

– Mas eu confesso que acho que ele deu uma pirada. O Manu... Depois 

do assassinato do Lavezzi. Vocês chegaram a ver a entrevista dele para a 

televisão? – perguntou Casco.  

– Sim. 

– Sim. Também vi – disse Arthur.  

– O cara bolou uma verdadeira “teoria da conspiração”. Pelo amor de 

Deus... – esbravejou Casco.  

– Verdade – assentiu Lopes.  

Arthur não respondeu de pronto, pois não desacreditava de todo da 

fala de Manu. Notando que os dois amigos o olhavam, ele largou: 

– E o que vem agora?  

– A Patrícia disse ali, cara. Vai para o Senado.  

– Então, está muito perto de acontecer mesmo? – indagou Arthur.  

– Sim, Arthur. Vai ser um ponto final em muito projeto de marginal! – 

bradou Casco, erguendo o caneco. 

– Oremos! – brindou Lopes. 
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ALÔ, CRIMINALIDADE 

– Um bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, Sandra, e bom dia, 

Thabita. Na verdade, infelizmente, não tão bom assim... – disse o apresentador 

do jornal. 

– Pois é, Orcy, infelizmente não é tão bom assim – assentiu Sandra. 

Thabita apenas manejava a cabeça, em igual concordância. Sandra, 

então, prosseguiu com a notícia: 

– Hoje, no final da madrugada, a polícia localizou o corpo carbonizado do 

goleiro e ex-atleta do Santa Esmeralda Futebol Clube, Derlei Alves do 

Nascimento. Ele se encontrava desaparecido desde a partida final que valia o 

acesso para a série A do campeonato estadual.  

A câmera, na sequência, cortou para imagens feitas na madrugada, 

mostrando o metal da lataria do carro fundido pelas chamas.  

– Só foi possível a identificação do corpo através do exame da arcada 

dentária. Os familiares do goleiro manifestaram luto e pediram para não dar 

entrevistas. A polícia ainda não tem pistas sobre o que levou à morte do atleta, 

embora trabalhe com a hipótese de que ele foi assassinado e, posteriormente, o 

seu corpo foi colocado no carro, onde foi ateado fogo.  

– Pois é, Sandra. É alarmante o que está acontecendo com a nossa 

cidade. 

– Verdade, Orcy, Sandra, o candidato à Prefeitura, Gorsky Pimp, 

prontamente se manifestou em suas redes. Aqui na tela, podemos ver a imagem 

do candidato com a palavra “Chega!”.  

– O candidato e atual prefeito Milton Kallas, por sua vez, Thabita, 

preferiu mandar uma mensagem de solidariedade à família, colocando-se à 

disposição para o que precisarem – disse Sandra. 

– Lamentável, mesmo – afirmou Orcy.  
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O FATO É QUE NÃO TEM PRAZO 

Vica aguardava na sala de espera do consultório da oncologista. Trazia 

consigo o novo exame pedido por ela, quando ele e Vana estiveram por ali 

anteriormente. Ambos haviam gostado da médica. Chamava-se Graça 

Franke. Uma simpática profissional, cujo rosto mantinha traços gentis típicos 

da imigração alemã no interior do estado. Ainda conservava um certo 

sotaque, natural daqueles nascidos em Santa Clara do Sul.  

Para a reconsulta, Vica havia dito à esposa que retornaria sozinho. Ele 

preferia assim. Ela aceitou, desde que na volta para casa ele lhe contasse tudo 

o que fora conversado.  

Sentada a sua frente, havia uma menina, de uns seis anos, supunha, 

pois lembrava a idade do seu filho. Ela usava um lenço colorido, cobrindo a 

cabeça onde não havia mais fios de cabelo, uma batinha, estilo anos 80, com 

botas combinando, e um pesado casaco preto. Na recepção, encontrava-se 

uma mulher. Ela trajava um sobretudo e trazia uma bolsa pendurada a 

tiracolo. Aparentava estar um tanto atrapalhada diante da burocracia para 

registrar o atendimento. Vica tinha a certeza de que aquela era a mãe da 

garota.  

Nas outras cadeiras, achavam-se um senhor gordo, vestindo um 

blusão de lã – que lembrava muito o Dennis Nedry, o vilão do primeiro Jurassic 

Park, pensou Vica – e um chapéu de abas laterais dobradas, enterrado na 

cabeça; um sujeito mais jovem, estilo almofadinha, que parecia estar muito 

nervoso, pois trocava de posição a cada segundo; e, por fim, um idoso apoiado 

em uma bengala.  

De todos ali, a menina era quem parecia mais tranquila. Brincava com 

o tablet, passando de um desenho para outro. Vica olhou detidamente para 

ela. Foi quando a menina se levantou, caminhou até ele e sentou na cadeira 

ao seu lado. Sem levantar os olhos do tablet, ela falou baixinho: 

– Eu também torço para esse time.  
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Aquilo pegou Vica de surpresa. Ele descruzou os braços e apoiou suas 

mãos nas pernas.  

– M-Mas como? – devolveu demorando a lembrar que o boné que 

levava na cabeça tinha o brasão do time de futebol para o qual torcia. 

– Ah! Sim, sim – respondeu por educação.  

– Perdemos, ontem, de virada, por 5 x 4, jogando em casa. Que 

vergonha, né? 

Vica não acompanhara o jogo. Aliás, fazia um tempo que não 

acompanhava mais futebol. Desde que descobrira a sua doença, não tinha 

mais interesse nesse tipo de coisa. Ainda assim, voltou a responder à menina: 

– Vergonha, sim.  

– A minha mãe também torce pelo nosso time – disse ela, levantando 

o olhar na direção da mulher na recepção.  

– O meu filho também.  

– Você tem um filho?  

– Sim.  

– Quantos anos ele tem? 

– Seis. 

– Hmmmmm... – devolveu a menina, ajeitando-se na cadeira. 

– E você? – perguntou Vica.  

– Cinco e meio.  

Vica não resistiu e deixou escapar um sorriso.  

– E qual é o seu nome? – indagou a ela. 

– Lola. E o seu? 

– Augusto.  

– Hmmmm. E que tipo de câncer você tem?  

– O-O quê? Como assim? – Aturdido, Vica chegou a derrubar os seus 

exames no chão. As demais pessoas que aguardavam na sala o olharam.  

Um pouco envergonhado, juntou tudo e tornou a sentar na cadeira. A 

mãe da menina a olhou e fez um sinal de espera para ela. Era uma mulher alta 

e esguia, cuja jovialidade restava marcada a ferro pela doença da filha.  

A garota, sem transparecer a mesma marca, respondeu à mãe com um 

joinha.  

– E então? – insistiu ela.  



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

89 
 

– Olha, Lola, essa é uma questão delicada. Muito particular, sabe? A 

sua mamãe não lhe ensinou isso?  

A rispidez de Vica fez com que a menina silenciasse.  

“Já era, menina! Aqui é o final da linha para mim, para você e para 

todos esses cretinos sentados aqui”, pensou Vica ao entrar em contato com o 

que havia de mais obscuro encravado em sua mente.  

Ele até queria poder berrar isso ali, bem no meio da sala, mas, 

felizmente, o seu outro lado ainda falava mais alto. Logo, esse mesmo lado 

ordenou que ele se retratasse com a menina. 

– Metástase. Tenho metástase em alguns pontos da coluna.  

Vica pôde notar que o almofadinha trocara de posição no instante em 

que ele proferira a resposta à garota.  

– Hmmmm – fez ela. 

O gordo do Jurassic Park tossiu desconfortavelmente, espalhando 

perdigotos por toda a sala.  

– Eu tenho linfoma – sentenciou Lola, com total maturidade. Contudo, 

a sua resposta, apesar de segura, fez explodir a fúria do almofadinha.  

– Cheeeeegaaaaa! – berrou ele, levantando-se.  

O idoso, que estava quase pegando no sono, sendo sustentado pela 

sua bengala, quase foi ao chão. Por sua vez, o gordo do Jurassic Park voltou a 

tossir forte. 

– Eu não aguento mais ouvir vocês dois falando de doença, porra! – 

bradou o almofadinha. 

– Ei, ei! Calminha aí, cara. Modere essa língua, pois você está tratando 

com uma criança – devolveu Vica, levantando-se e ficando entre ele e Lola.  

– Lola, minha filha! O que está havendo aqui? – gritou a mãe, 

esbaforida, vindo ao socorro da filha.  

– Eu vou embora. Pode desmarcar a minha consulta! – proclamou o 

almofadinha para a recepcionista antes de sair.  

Depois que ele partiu, as coisas começaram a se acalmar. A mãe de 

Lola, naquele momento, voltou a conversar com a recepcionista, na tentativa 

de autorizar a sua consulta via plano de saúde.  

– Ele só está com medo da morte – disse Lola. 

“Nossa!”, exclamou Vica para si. A menina continuava a surpreendê-

lo.  
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– Acho que todo mundo tem um pouquinho de medo dessa dona aí, 

Lola – devolveu Vica, um pouco mais confortável em dialogar com a menina.  

– É. E isso pode tornar tudo mais ruim ainda – falou ela. 

Antes que Vica prosseguisse, a porta do consultório da doutora Graça 

abriu. De lá, surgiu ela acompanhando o seu Sinval, o que gerou mais uma 

surpresa para Vica naquela manhã.  

– Muito obrigado, doutora – agradeceu ele.  

– Você não tem que me agradecer, Sinval. 

Após apertar a mão da doutora Graça, ele se dirigiu para a recepção. 

Foi quando avistou Vica, sentado em uma das cadeiras.  

Prontamente, Vica levantou-se para cumprimentá-lo.  

– Seu Sinval...  

– Oh, como vai, Augusto?  

A pergunta ficou um tanto mal colocada, provocando um certo 

desconforto em Vica. Afinal de contas, se todo aquele pessoal estava ali na 

sala de espera de uma médica oncologista é porque as coisas não andavam 

muito bem.  

– T-Tudo indo... – balbuciou Vica, apertando a mão de Sinval.  

Ele, então, observou a pasta de exames, com o símbolo de uma 

empresa de ressonâncias e raio X, debaixo do braço de Sinval. 

Notando que Vica estava acuado, Sinval tomou a iniciativa: 

– Está tudo bem, garoto. Tudo bem mesmo – afirmou, botando a mão 

em seu ombro. Vica entendeu que aquelas palavras eram muito mais dirigidas 

para ele do que propriamente sobre a saúde de Sinval. 

Tentando cortar o assunto, Vica indagou: 

– E o Martin? Há tempos que não o vejo... 

– Eu também – respondeu Sinval, fazendo um gesto de despedida com 

a mão para Vica.  

Logo depois, ele fez um sinal para a recepcionista: 

– Tudo certinho, aí, Dona Tereza?  

– Tudo certo, seu Sinval.  

– Beleza. E aí, Lola? Será que o seu time ganha no sábado? Que 

vergonha o último jogo. Ha, ha.  

– Vai sim. Vai sim – respondeu Lola, desprendendo os olhos do tablet 

e sorrindo para Sinval.  
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– Vamos ver. Vamos ver. Até mais.  

– Tchau, tchau – devolveu Lola, abanando.  

– Augusto? – chamou a doutora Graça.  

– Hã. Sim, sim – respondeu Vica, meio sem jeito.  

– Pode entrar, por favor... – disse ela, esperando na porta com um 

sorriso.  

Vica recolheu os exames, que estavam sobre a cadeira e entrou. A 

doutora Graça se acomodou atrás da sua mesa. Seu consultório era bem 

iluminado, com a decoração em cores leves.  

– Posso olhar os exames, Augusto? 

– Claro. Tome.  

Enquanto a doutora passava um olhar atento sobre as imagens, Vica 

se deixava perder através da imensa janela, onde era possível enxergar o rio 

no horizonte. Os raios do Sol pareciam lhe dar uma tonalidade prateada. O 

dia estava bonito lá fora, com os pássaros saindo das tocas para aquecer as 

penas, em um gostoso voo matinal.  

– Bem, Augusto... O seu PET Scan nos traz uma boa sinalização no 

sentido de que as lesões ósseas, provocadas pelos três focos de tumores 

metastáticos na sua coluna, não evoluíram.  

– Mas elas estão ali, não é mesmo, doutora?  

– Sim. Elas estão.  

– Estou ferrado então?  

A doutora tirou os seus óculos de leitura e os colocou em cima da 

mesa. Sem perder a sua feição serena e amável, respondeu: 

– Não vejo por aí. Como eu disse, trata-se de uma boa sinalização, 

Augusto. 

– Ah, é? Como essas manchas pretas no exame podem ser uma boa 

sinalização, doutora? 

– Quando esse tipo de doença aparece em pessoas jovens como você, 

sem histórico de sedentarismo ou vícios como tabagismo, álcool, ou drogas, 

ela tende a ser muito, muito pior. Por mais incrível que isso possa parecer...  

Vica reparou que a doutora Graça usara duas vezes o advérbio 

“muito”. Aquilo lhe deu uma pequena fagulha de esperança.  

– Está bem. Indo nessa via, o que vem agora, doutora?  
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– Certo. Temos dois caminhos, para ser bem reta. O primeiro deles é 

operar. 

– Operar, doutora? Tem certeza? 

– Sim.  

– Mas, doutora, veja bem. Trata-se de tumores na coluna. NA 

COLUNA. Entende? Eu quero dizer, um erro pode me deixar paraplégico, ou 

vegetativo, ou, ainda, me matar. Não?  

– Augusto, olhe para mim, por favor. 

Vica respirou fundo, tentando se acalmar. Em seguida, fez o que a 

doutora estava lhe pedindo, encarando-a dentro dos olhos. 

– Existe um risco em toda cirurgia. Desde as mais simples até as mais 

complexas. Certo?  

– S-Sim. E-Eu entendo.  

– Certo. Mas existe o segundo caminho... 

– E qual seria ele? Radio? 

– Não. É um tratamento alternativo, chamado de imunoterapia. Ele 

tem por base um medicamento que ainda está sendo estudado no que diz 

respeito aos seus efeitos.  

Vica estalou os olhos com as palavras “tratamento alternativo”. 

Contudo, o restante foi um balde de água fria. 

– Doutora, veja bem, eu estou desempregado. O pouco que eu 

economizei está indo para pagar as contas e, bem, “os honorários” da sua 

consulta. A minha esposa é manicure e cabeleireira, em um salão no Divina. O 

único com plano de saúde, porque fizemos questão de bancar, é o nosso filho, 

Pedro. Diante de tudo isso, eu tenho que lhe perguntar: quanto custa esse 

medicamento? 

– Ele é caro. Daria em torno de 10 mil por mês. Entretanto, se aceitar 

participar das pesquisas, e a sua inscrição for autorizada, o laboratório por trás 

de tudo isso arcará com o custeio. 

– Quando você diz “custeio”, doutora, você se refere a? 

– Tudo. Consultas, exames e remédios.  

– E as consultas seriam com a senhora?  

– Sim. Você não seria mais atendido na rede pública de saúde. 

– Hmmmm – fez Vica coçando o queixo.  
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– Eu sou uma das pesquisadoras cadastradas. Por isso lhe ofereci essa 

alternativa.  

– Que significa servir como “cobaia”, certo, doutora? 

– Eu não utilizaria esse termo. Na verdade, eu diria voluntário.  

Vica jogou-se para trás na cadeira, levando a mão direita aos cabelos. 

Estava pensando.  

– E no que consiste esse tratamento?  

– É como eu disse, se você for aprovado na triagem feita pelo 

laboratório, cuja matriz fica na Alemanha, você passará por infusões 

periódicas de uma nova droga, ministrada em um dos hospitais credenciados 

pela pesquisa, tendo por objetivo o estímulo de anticorpos monoclonais.  

Vica escutava a enxurrada de informações atento. Mas o fato é que 

estava perdido em meio a tudo aquilo. Sentindo isso, a doutora Graça tratou 

de expor: 

– Pense em cada um dos pontos de metástase que aparecem aqui no 

PET Scan como um embrião invasor, que não devia estar entre as suas fileiras. 

Ele é furtivo e, além de escapar da fiscalização dos seus glóbulos brancos, não 

dá sinais de que está ali. Assim, ele vai se criando, até eclodir em algo ruim e 

poderoso.  

Vica estava com a mão no queixo e os olhos arregalados. A descrição 

da doutora o levara a lembrar da criatura xenomorfa do filme Alien, o Oitavo 

Passageiro. Um monstro maligno que se alojava nas pessoas e as matava, 

explodindo-as de dentro para fora.  

– E daí? Onde entra esse tratamento nisso tudo? – questionou ele.  

– Esse medicamento possui a finalidade de triplicar a fiscalização do 

seu corpo sobre a possibilidade da existência de células doentes, além de 

produzir um antígeno tumoral específico que irá “grudar” na célula doente e 

provocar uma resposta de combate.  

– E qual seria essa “resposta de combate”? 

– A própria extinção da célula doente.  

– E os contraefeitos desse medicamento? 

– Como ele está em uma fase experimental, ou seja, de testes, é difícil 

precisar todos. Porém, estão lá a perda de cabelo, para alguns voluntários, 

enjoos e perda de apetite, para outros. Em alguns casos, foi constatado o 

aumento da frequência cardíaca, com ataques episódicos de taquicardia...  
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– Sei lá, doutora. É tudo muito novo para mim. Eu tenho que falar com 

a minha esposa e pensar... 

– Claro. Eu entendo perfeitamente.  

Tanto Vica quanto a doutora se levantaram ao mesmo tempo. Ele 

apertou a sua mão e se preparou para sair. Todavia, antes que ela abrisse a 

porta, ele interviu: 

– Um momento, doutora. Uma última dúvida, se possível. 

– Pois não?  

– O médico anterior que me atendeu, lá na rede pública, ele me disse 

que eu tinha aproximadamente mais seis meses de vida... 

– Ele se equivocou.  

O rosto de Vica se encheu de esperança.  

– V-Você tem certeza disso, doutora? 

– Sim. Nos casos como o seu é impossível ao médico fornecer esse tipo 

de informação.  

A esperança, antes nutrida, rapidamente voltou-lhe a escapar. 

– C-Como assim? 

– Augusto, o único prazo com que eu e você iremos trabalhar, se você 

aceitar se submeter aos caminhos que eu lhe sugeri, será o do tratamento 

escolhido. Está certo? 

– Desculpe, doutora. Continuo sem entender... 

– Cada tratamento terá o seu prazo determinado, e depois faremos 

todos os exames necessários para o próximo passo.  

– Mas o medicamento, ele funciona ou não?  

– Não existem certezas. Alguns pacientes, com o uso de 

antiangiogênicos, apresentaram melhora significativa, com a eliminação das 

células cancerígenas. Outros mantêm a doença estável já há oito anos. 

Contudo, não vou mentir para você. Existem aqueles que mantiveram a 

doença controlada apenas por três meses, e, ainda, uma parcela em que o 

tratamento com o medicamento se demonstrou inexitoso, com os pacientes 

vindo a óbito. 

Percebendo que Vica ficara momentaneamente cabisbaixo, a doutora 

prosseguiu:  
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– Faremos isso juntos. Devagar. Sem nos atirarmos. É uma grande 

alternativa, se você aceitar. Mas a combinação que eu lhe proponho é que 

pare de pensar em um prazo.  

– Ah, sim. Certo. Obrigado, doutora.  

– De nada.  

Assim que saiu, Vica olhou para Lola. Ela continuava brincando com o 

tablet, desta vez com a sua mãe sentada ao lado.  

– Tudo certo, senhor Augusto – disse a recepcionista.  

– Obrigado.  

Antes de partir, ele se voltou para a menina: 

– Ei, Lola, nós vamos ganhar sábado!  

– Simmmmmmm! – devolveu ela, dando um pulo de alegria na 

cadeira.  

A mãe da menina também sorriu. Até o gordo do Jurassic Park e o 

idoso sorriram juntos. Aquela cena, em particular, fez com que Vica deixasse 

a sala de espera muito melhor do quando havia entrado.  

O time de futebol, pelo qual Lola e ele torciam, amargaria um 

melancólico empate em 0 x 0 na rodada do fim de semana. Mas isso pouco 

importaria. Naquela manhã da reconsulta, Vica resolveu se dar ao luxo de se 

sentar em um banco que ficava na pracinha, em frente ao consultório médico 

da doutora Graça e, tal qual os pássaros, aproveitar o Sol para aquecer o seu 

corpo.  

 

 

E QUANDO O SOL SE RECUSA A BRILHAR? 

– Olha, que lindos! Os meus garotos fardados!  

Vica e o filho abriram um sorriso ao olharem um para o outro. 

– Pronto. Essa foto ficou legal! – disse Vana após conferir a imagem 

capturada pelo seu celular. 
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– Agora, venham aqui... um beijo em você, meu filho lindo, e um no 

paizão dele.  

Depois de se despedirem de Vana, Vica e o filho saíram rumo à linha 

de ônibus transversal, que levava até a arena esportiva, para assistirem à 

partida. 

Vana, então, apoiou-se na mesa de jantar e começou a chorar.  

– Droga, droga, droga! – praguejava, enquanto as lágrimas escorriam 

pelo rosto.  

No entanto, ela tratou de respirar fundo. Não queria deixar que o seu 

marido e principalmente seu filho notassem qualquer fragilidade da sua parte. 

Para Vica, tinha medo de que uma postura dessas o deixasse ainda mais 

deprimido. 

Pensando nisso, Vana enxugou as lágrimas na manga do moletom e 

tratou de selecionar uma música em sua playlist do celular. Achou uma que 

era perfeita para o momento. Ela até não era muito fã daquele álbum em si, 

mas a música escolhida sempre fazia com que ela se acalmasse um pouco 

diante de momentos tumultuados ao longo da sua vida.  

Enquanto se recostava em seu sofá, as primeiras melodias iam 

chegando aos seus ouvidos. Nisso, retirou seus pés do chão e abraçou os 

joelhos, tentando encontrar um pouco de alento em si mesma. Os versos da 

canção foram entrando, suaves, como se sussurrados ao pé do ouvido:  

– If the sun refused to shine. I would still be loving you4.  

 Naquele momento, Vana lembrou-se de seu pai. Ele teria palavras de 

sabedoria de sobra em um momento como esse. Mesmo que tentasse 

segurar, as lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto.  

A campainha, porém, tocou. Um tanto irritada, pois não esperava por 

ninguém, Vana foi até a porta e espiou no olho mágico. Era sua vizinha, 

Indianara. 

 Ela então pausou a música, secou as lágrimas, e abriu a porta para ela.  

– Olá. Vi os meninos saindo e pensei em bater – disse Indianara. 

                                                           
4 “Thank You”, canção composta por Jimmy Page e Robert Plant, lançada no album Led 

Zeppelin II, pela Atlantic, em 1969.  
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– Oi, Indi. Tranquilo, amiga... – respondeu Vana, chamando-a pelo 

apelido mas sem esconder certo descontentamento, pois não estava com 

paciência para trocar conversa. 

– E-Eu precisava falar com você... 

Vana notou a aflição da amiga e a convidou para entrar. 

– Claro, Indi. Claro. Entre, por favor. Só não repare a roupa... – falou 

Vana. Além do moletom, em azul-marinho liso, vestia uma legging preta e um 

par de pantufas rosas, presenteadas por Vica no seu aniversário. 

– Por mim, não tem problema – devolveu Indi. 

– Por favor, pode colocar o seu casaco ali na cadeira mesmo.  

– Certo – assentiu Indi, retirando a pesada peça e colocando-a no lugar 

indicado.  

Assim que entraram, Indi se sentou no sofá da sala, enquanto Vana foi 

até a cozinha. Voltou com duas cervejas long necks já abertas, entregando 

uma para a amiga e ficando com a outra. 

Antes que pudesse dar o primeiro gole, Vana se deu por conta de que 

cometera uma gafe e perguntou à amiga: 

– Desculpe. Nem ofereci um copo a você... 

– Eu sou uma garota criada no interior, Vana. Bebo no bico mesmo – 

respondeu Indi. 

– Boa! – devolveu Vana, levantando a garrafa para um brinde. 

“Tlim!”, fez o tilintar.  

As duas deram um longo gole, procurando relaxar. Foi Indi quem 

começou a conversa:  

– Eu ouvi você e Vica esses dias... 

Vana teve que se conter, pois a fala da amiga quase fez com que se 

engasgasse. Um tanto embaraçada, ela respondeu: 

– Desculpe. Acho que nos excedemos. Mas foi a maneira de eu 

convencê-lo a ir a uma segunda consulta médica. No final, a união da 

inteligência com o que nós temos no meio das pernas é invencível mesmo.  

– Você não tem do que se desculpar, Vana – devolveu Indi 

prontamente.  

Sem descolar os olhos da amiga, Indi bebeu outro longo gole da sua 

cerveja. Logo depois, continuou: 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

98 
 

– Chico e eu não estamos bem. Ele mal fala comigo e quando fala só 

resmunga que quer voltar para Sibiruba, nossa cidade natal.  

Indi fechou o cenho e completou:  

– Eu não vou voltar para aquele buraco!  

– Entendo – acompanhou Vana, dando um gole. 

As duas ficaram olhando para a parede, no lado oposto da sala, por 

alguns segundos. Indi, contudo, insistiu em retomar a conversa:  

– Eu me “resolvo”, sabe?  

– Hã, sei, sei – desconversou Vana.  

– Mas tem uma hora que enche o saco... – retorquiu Indi. 

As duas deram mais um gole na cerveja.  

– Eu não sei se é o lance da idade... – falou Indi. Ela e o marido tinham 

dez anos de diferença.  

– Está bem, Indi. Já que eu acho que você deve estar pensando na 

possibilidade, eu vou ter que falar uma coisa a você... – cortou Vana. 

– Fale... – devolveu Indi, bebendo um gole.  

– Existem dois caminhos que você pode seguir. O mais fácil deles é 

aquele que várias esposas de saco cheio acabam seguindo. Você tira uma foto 

pelada, mostrando tudo e mais um pouco, e manda pelo ZAP para um “ex” ou 

um desses punheteiros do bairro que ficam olhando para os nossos rabos 

quando a gente passa a pé para ir à academia juntas, caso você tenha um deles 

na lista de contatos do seu celular. 

Vana e Indi eram fisicamente muito parecidas e, de fato, quando 

caminhavam juntas para ir à academia, na avenida Carlos Murtosa, metidas 

em seus macacões de cores vivas, colados na pele, tornavam-se um 

verdadeiro arrasa-quarteirões no bairro, provocando o coaxar dos homens e o 

carcarejar das demais mulheres.  

As duas, geralmente, pouco ligavam, pois estavam sempre centradas 

em alguma conversa profunda, como a de agora. 

– O cara enlouquece com a foto. Daí, você segue mandando outras. E 

lá pelas tantas você consegue a sua pulada de cerca – disse Vana. Indi a 

encarava surpresa.  

Vana, por sua vez, bebericou um pequeno gole e prosseguiu:  

– Mas isso é fantasia pura. Lá pela terceira ou quarta trepada, a casa 

cai. Seja porque o cara já mostrou as fotos que você mandou para todo mundo 
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que ele conhece e o seu marido descobriu, ou porque você mesma contou para 

ele, quando começou a se sentir mal pela merda toda. 

– E-E então? – perguntou Indi. 

– Bem, daí tudo vira guerra, pois certamente a pessoa traída não vai 

levar numa boa, né?  

– Não. Com certeza, não – respondeu Indi. 

Vana repousou a long neck sobre a coxa e continuou:  

– Isso aconteceu com a minha irmã.  

– Cláudia? – indagou Indi. 

– Isso. 

– Nossa. E como ela está?  

– Gastando uma nota com psiquiatra e advogado. O ex-marido dela 

entrou com uma ação brigando pela guarda do filho e pela partilha dos bens. 

– Nossa! Pobrezinho do Tobias. E ele com tudo isso?  

– Olha, ele tem um ano a mais que o Pedro, logo, não dá para achar 

que ele não entende nada do que está rolando. Mas isso é uma coisa com que 

a Cláudia vai ter que lidar daqui para a frente. E tudo porque ela foi medrosa e 

deixou de colocar as cartas na mesa com o “ex”, terminando um 

relacionamento no qual ela já não era feliz há um bom tempo. 

– Sim... – devolveu Indi para a amiga.  

Contudo, antes que o silêncio trouxesse mais dúvidas do que certezas 

em sua cabeça, ela questionou a Vana: 

– E qual é o outro caminho? 

– O outro caminho é bem mais difícil e requer um esforço das duas 

partes envolvidas para tentar manter o casamento. – Observando que Indi 

desviou o olhar para baixo, Vana insistiu: 

– A tarefa é difícil para os dois, marido e mulher. Ambos terão que se 

esforçar em manter a chama, em demonstrar interesse, em fazer acontecer.  

– Entendi, Vana – devolveu Indi, olhando novamente para ela.  

– Você gosta do Chico? Considera ele um bom homem? – perguntou 

Vana, encarando firme a amiga. 

– S-Sim, gosto. E, claro, ele é um bom homem. Não tenho dúvidas 

disso, Vana...  

– Então, vai à luta, garota! 
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Vana estava voltada completamente para Indi. Nesse momento, pôde 

perceber que havia convencido a amiga a optar pela segunda via.  

– Espera... Eu vou ajudar você – disse Vana levantando-se do sofá. Ela 

colocou a garrafa já vazia sobre a mesa da sala e pegou o seu celular. Em 

seguida, catou a amiga no ZAP e lhe enviou uma mensagem. 

– Pronto. Mandei para você o link da sex shop onde eu comprei a 

roupinha que eu usei com o Vica na noite em que você nos ouviu.  

Indi sorriu e devolveu: 

– Você se produziu para ele? 

– Sim. Como eu lhe falei, precisava convencê-lo a ir a uma consulta 

médica para ter uma segunda opinião... 

– E ele foi?  

– Foi. Ele pirou com a mera sugestão de uma possível greve de sexo. 

As duas amigas riram juntas: 

– Ha, ha, ha! 

Indi terminou a sua cerveja e alcançou a garrafa para Vana. Em 

seguida, disse: 

– Obrigada, Vana.  

– De nada, amiga – devolveu Vana, colocando a garrafa vazia em cima 

da mesa ao lado da sua. Quando ela retornou ao sofá, Indi questionou: 

– E como ele está?  

Vana sabia que a pergunta era sobre o estado de saúde do marido, e 

foi isso, aliás, que fez com que o seu olhar se perdesse na foto de casamento 

dos dois, que estava em um porta-retratos na estante da sala. 

Enquanto isso, Vica ia caminhando pelo meio da multidão, levando o 

filho pela mão. Ambos seguiam a torrente, na subida pela esplanada. Era um 

domingo de Sol, com o azul anil do céu se harmonizando com as cores da 

arena esportiva.  

Vana havia insistido para que ele e o filho fossem ao jogo. Achava que 

deveriam passar mais tempo juntos e relaxar. 

Vica ficou pensando se fazia parte da aceitação dela sobre o seu “prazo 

de validade” em decorrência da doença. A sua irionia, inclusive, quase o fez 

dizer isso a ela, em pura ironia, mas ele preferiu guardar isso para si.  

Enfim, quando atingiram a esplanada, Vica ouviu um burburinho 

ganhando forma. Instintivamente, voltou-se para o filho. Pedro, por sua vez, 
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olhava feio para um pai e seu filho, torcedores rivais, devidamente trajados 

com as cores do seu time, que tentavam caminhar pelo meio da multidão.  

Os dois eram hostilizados, recebendo toda a sorte de xingamentos à 

medida que passavam pelos torcedores contrários. Antes que o seu filho 

pudesse disparar um insulto a eles, Vica interviu: 

– Filho, o que você pensa que está fazendo? – disse, puxando o garoto 

de leve e se abaixando, para ficar cara a cara com ele.  

– Mas pai, eles não são do nosso time... 

– E daí, garoto? O seu primo também não é. O tio Baiuca e o tio Leonel 

também não. Isso não é motivo para xingar eles. 

Pedro acusou o golpe e desviou o olhar para baixo. Vica sentiu que 

precisava se manter firme, mas deveria buscar outro exemplo.  

– Você lembra da matéria que deu na TV? Da mãe e do filhinho dela 

que foram xingados por estarem no lugar da outra torcida durante o jogo? 

Lembra, filho?  

– Sim – respondeu ele, baixinho. 

– Pois é. Eu lembro que você ficou bem triste quando os outros 

torcedores empurraram a mamãe e pegaram a camiseta do menino. Lembra? 

– Lembro...  

– Pois é, filho. E, agora há pouco, você estava fazendo quase a mesma 

coisa com aquele pai e o filho dele. E isso não é legal... 

Vica continuava olhando para o seu filho, mas o garoto não lhe 

respondeu. Era nítido que ele estava envergonhado e que havia entendido a 

lição. Os dois, então, prosseguiram em direção ao portão de entrada. 

– Pai, porque você não trabalha mais?  

A pergunta fez Vica estacar. Para respondê-la, ele se abaixou na altura 

do filho novamente.  

– Quem disse isso a você? – devolveu. 

– Primo Tobias... – respondeu Pedro prontamente. 

– Pirralho de mer... Hã, digo... Olha só, filho, não é que o papai não 

trabalha mais, tá. É que as coisas tão difíceis. E é isso e deu.  

Pedro olhou o pai nos olhos e assentiu, apesar de não ter entendido 

muito bem. Eles voltaram a caminhar. Porém, Vica sentiu que deveria falar 

com o filho de novo. 

– Espera aí, filho. Preciso dizer uma coisa a você antes do jogo.  
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Ele abaixou-se e, desta vez, colocou as duas mãos sobre os ombros do 

seu filho.  

– O pai errou. Entende? O pai perdeu o emprego porque teve um dia 

ruim, perdeu a cabeça e brigou feio com o chefe. Ou seja, cometeu um erro. 

Mas está tudo certo agora. Logo, logo, irá surgir uma boa oportunidade.  

Pedro meneou a cabeça afirmativamente. Os dois retomaram a sua 

direção. Contudo, voltaram a parar. Desta vez, foi Pedro quem puxou a mão 

de Vica, detendo-o.  

– Pai, eu também errei. E-Eu não queria xingar eles... 

Vica olhou para o seu filho. Os olhos dele estavam querendo marejar.  

– Está tudo bem, filho. Tudo bem – devolveu, abraçando-o 

calorosamente.  

De mãos dadas, os dois prosseguiram para o portão de entrada.  

 

 

APRENDENDO UMA PALAVRA NOVA 

 
– Hoje não é um bom dia, Baiuca – disse Vica ao amigo. 

E não era mesmo, pois Vica retornava com más notícias da última 

consulta com a doutora Graça. 

O começo de tudo não fora assim. Ele estava bem animado quando 

entrou na sala de espera do consultório. Logo esbarrou na mãe de Lola. Ela 

seguia com a sua rotina desorganizada, praticamente revirando a bolsa na 

frente da recepcionista. 

– Senhora, acho que isso é seu – falou ele, entregando-lhe o 

documento de identidade que estava caído no chão. 

– Ah, sim, sim. Muito obrigada. 

– De nada. 
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Vica, então, avistou Lola. Ela estava sentada na mesma cadeira de 

sempre. 

Parecia estar emburrada, com os braços cruzados. Ele foi até ela e 

perguntou: 

– Olá, Lola. Posso me sentar aqui? 

– Sim – respondeu ela, secamente. 

Estavam só os dois na espera. Vica resolveu puxar assunto com a 

menina, a fim de descobrir qual era a razão do beiço. 

– Você está braba porque o nosso time perdeu ontem? 

– Não tô nem aí para isso – devolveu ela. 

– Que bom. Porque uma hora nós vamos voltar a ganhar. Isso é fase...  

A menina seguia olhando reto para a parede, com o cenho fechado. 

– E aí, garota? Vai me dizer o que houve ou não? 

– Recidiva. 

– O quê? 

– Isso. 

– Isso o que, Lola? Desculpe, não peguei o que você falou. 

– Não fui eu quem falou. Foi a doutora Graça... 

– Ah, é? 

– É. E daí a minha mãe chorou... 

– E você? 

– Eu não choro. 

– Não pode ser. Todos nós choramos. 

Lola não prosseguiu na conversa. Voltara a ficar quieta. 

“Recidiva, que merda é isso?”, pensou Vica. 

Entretanto, a resposta viria logo a seguir, quando a doutora Graça o 

chamou para a sua consulta. Ele, para o seu total desespero, ficou sabendo 

que o termo, na medicina, indicava o reaparecimento da sua doença. 

– M-Mas, doutora... Os meus exames são excelentes. Você disse isso 

da última vez, lembra? – retorquiu, assustado.  

– Sim. Eles foram excelentes de fato. Mas, Augusto, isso não significa 

que, no futuro, não possa haver uma recidiva.  

– M-Mas... – escandiu Vica. 

– Existem pacientes que apresentam recidiva após cinco ou seis anos 

de findo o tratamento.  
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– Doutora, me desculpe, mas isso é viver para sempre com uma 

navalha afiada no pescoço... 

– Você não pode pensar as coisas dessa forma, Augusto... 

Não adiantava mais. A palavra recidiva já havia fincado o pé na sua 

mente. Toda a conversa que se seguiu foi uma tentativa, infrutífera, da 

doutora Graça de acalmá-lo. Então, quando Vica aportou em frente à sua casa 

e viu Baiuca, ali parado, com uma long neck na mão, definitivamente não era 

um bom dia. 

– Para com isso, Vica, e me escuta. Você sabe o que é “auto-

hematoterapia”? 

– Não, eu não sei. 

– Cara, pode ser a sua salvação. É um processo de cura no qual você 

tira sangue do seu braço e, logo depois, injeta na sua bunda. 

Vica olhou para o amigo e fez uma cara de que estava se preparando 

para socá-lo. 

– Eu estou falando sério. Você pode entrar na internet depois e 

confirmar. 

– Olha, Baiuca, eu... 

– Eu conheço um monte de juízes e advogados que fazem esse 

tratamento. Eu mesmo sou adepto dele. 

– O quê? 

– Isso mesmo que você ouviu. Eu pratico a “auto-hematoterapia”. 

Afinal, como é que você acha que eu limpo o meu sangue do monte de 

substâncias químicas que consumo? Eu ouvi dizer que o Keith Richards faz o 

mesmo... 

Cansado de tudo aquilo, Vica passou por Baiuca em direção à porta. 

Ele seguia falando. 

– Ei, Vica, eu tenho aqui comigo o número do celular de um 

farmacêutico que pode lhe aplicar as injeções. É extremamente seguro e de 

eficácia comprovada. 

Vica meteu a chave na fechadura e abriu a porta. 

– Você vai querer que eu mande para você pelo ZAP? 

A resposta foi a batida seca da porta. 
  



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

105 
 

QUANDO TUDO DESABA DE NOVO 
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OI, SUMIDA 

Martin havia chegado mais cedo do trabalho, com o objetivo de fazer 

uma surpresa para a sua esposa. Não trazia consigo nenhum presente 

especial, mas tão somente a vontade de ver a sua mulher. Laura já estava no 

chuveiro, deliciando-se com um bom banho quente para matar o frio da rua.  

Escutando o barulho da água caindo, Martin não fez questão de girar 

a maçaneta da porta do banheiro da suíte, preferindo sentar na cama do casal 

e aguardar Laura sair para poder abraçá-la.  

Foi então que, sem maiores pretensões, ele se deparou com o celular 

da mulher parado em cima da cômoda. Era a chance que a sua desconfiança 

precisava para poder sair. De ouvido no barulho do chuveiro, ele pegou o 

celular. Depois de muitas discussões e bate-bocas, ambos haviam combinado 

em repassar a sua senha da tela de bloqueio ao outro, como prova de boa-fé 

e lisura nas atitudes.  

Sem dificuldades, Martin liberou o acesso e foi direto no aplicativo do 

ZAP. A primeira conversa era de um tal de “PGM”. Não havia foto da pessoa, 

somente aquela sigla: “PGM”. Ao abrir a conversa, ele se deparou com a 

primeira mensagem do dito cujo para Laura: 

– “Oi, sumida”. 

Todas as outras sete mensagens haviam sido deletadas. Só restara 

aquela primeira, “Oi, sumida”.  

O coração de Martin recebeu uma injeção de adrenalina e começou a 

bater em ritmo acelerado.  

– Eu sabia! Eu sabia! Sua vagabunda! – repetiu para si, fechando a 

conversa e voltando a bloquear o celular.  

Martin largou o aparelho no lugar de onde o tirara. A água continuava 

a descer pelo chuveiro. Ele chegou a ouvir Laura cantarolando, 

divertidamente, antes de ele deixar o quarto.  

Naquele dia, Martin prosseguiu como se nada houvesse ocorrido. 

Laura, de fato, ficou positivamente surpresa quando viu o marido mais cedo 

em casa. Os dois jantaram e, dentro de uma aparente normalidade, deitaram 

para dormir, depois que Martin tomou o seu banho.  
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No dia seguinte, Laura despertou com uma ligação do prefeito Kallas. 

Aos berros, ele a convocou para uma reunião às pressas, pois a Prefeitura se 

encontrava, novamente, sobre o cerco dos servidores grevistas.  

Desta vez, ele explicou, a greve era manejada pelos agentes da área 

da saúde, da assistência social e do magistério público. Tudo porque fora 

retirado o corte pelo descumprimento do teto das remunerações mais altas 

do funcionalismo. Os demais, que advogavam contra condições precárias de 

trabalho e remunerações congeladas, reuniram-se e decidiram pela 

paralisação dos serviços essenciais, com o ato de manifestação em frente à 

sede.  

Sendo assim, Laura teria que ir mais cedo ao trabalho, para organizar 

tudo. Martin esperou a esposa sair e se aprontou, como sempre fazia, 

cumprindo o trajeto normal para o seu serviço. Contudo, ele não conseguiu 

trabalhar. Na sua cabeça batucava: “Oi, sumida” e as iniciais “PGM”.  

Sem conseguir mais se aguentar, ele foi até o seu chefe e lhe pediu 

dispensa do serviço, alegando que estava febril. Por ser considerado um 

funcionário exemplar, não foi difícil conseguir o deferimento do pedido e 

deixar o trabalho, retornando para o seu apartamento.  

Logo que chegou, foi até a parede da sala e afastou uma réplica de um 

quadro cubista, expondo um cofre. Ele colocou a combinação e, em poucos 

segundos, tirou de lá uma caixa preta, forrada por veludo. Com calma, sentou-

se na mesa e abriu a caixa. Havia uma pistola automática e o seu pente, 

devidamente acomodados, dentro dela. Martin tomou a arma e a carregou.  

Feito isso, desceu pelo elevador social até a garagem, entrou no seu 

Sedan prata e dirigiu até o centro da cidade. Chegando nas proximidades da 

Prefeitura, teve que estacionar na lateral do Mercado Central, haja vista a 

manifestação dos servidores que ganhara corpo, chamando a atenção da 

polícia e dos demais transeuntes.  

Um guarda de trânsito veio adverti-lo, dizendo que ele não poderia 

estacionar ali. Martin continuava sentado ao volante, na esperança de que 

uma fagulha de razão o dissuadisse do seu intento.  

O guarda voltou a chamar a sua atenção, batendo na janela. Desta vez, 

Martin olhou para ele. O oficial apontava para uma placa que sinalizava a 

proibição de estacionar no local, entretanto, Martin estava pouco ligando para 

sinalizações de trânsito naquela altura dos fatos. 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

108 
 

Sentindo-se desacatado, o guarda deu a ordem para que Martin saísse 

do veículo. Ele resolveu que era hora de fazê-lo.  

– Você tá surdo, cara? Não me ouviu falando? – berrou o guarda. 

Martin não lhe respondeu, pois seus olhos alcançaram a Prefeitura. 

Observando aquela atitude, o guarda fez menção de pegar o rádio para 

chamar reforços. Antes que o fizesse, Martin o acertou com um soco na boca 

do estômago. O rádio do oficial estatelou-se no chão, lançando as pilhas para 

um lado e a tampa para o outro.  

Sem ar, o guarda não ofereceu qualquer resistência quando Martin se 

aproximou uma vez mais e o segurou com uma mão pelas costas e a outra pela 

nuca, batendo firme a sua cabeça contra o capô do veículo. O guarda 

despencou desacordado.  

Martin deu de ombros e atravessou a rua em direção à Prefeitura. Ele 

já havia estado ali, por diversas vezes, para almoçar com Laura, ou mesmo 

buscá-la no serviço. Assim, sabia da entrada secundária, pelo setor de 

protocolo geral. 

Um dos servidores que trabalhava no balcão o reconheceu. 

– Olá, Martin. Hoje a coisa está pegando fogo por aqui... 

– Eu vi... – respondeu ele, secamente. 

– A Laura está reunida com “os graúdos”, lá na sala anexa ao gabinete. 

– Eu sei. Ela me pediu para passar aqui. Esqueceu o celular dela lá em 

casa. Vim trazer.  

O funcionário coçou a cabeça, pensativo.  

– Tudo bem. Pode passar. Mas eu não sei se você vai conseguir falar 

com ela agora, viu? 

– Tranquilo.  

Martin, assim, despediu-se do homem e prosseguiu. Ele sabia o 

caminho. Por isso, sem muita dificuldade, avançou pelos corredores da 

Prefeitura, usando as escadarias para acessar o segundo andar. Na sua 

cabeça, apenas a mensagem “Oi, sumida” e a inicial “PGM”.  

Passando por alguns funcionários, que estavam mais preocupados 

com a sua integridade física caso a turba que estava na frente da Prefeitura 

rompesse com o cordão de isolamento e invadisse a repartição, Martin não foi 

incomodado. Sendo assim, virou à esquerda no final do corredor, caminhou 
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mais alguns metros e chegou na porta da sala de reuniões onde Laura estava 

reunida com os “graúdos”, conforme dissera o funcionário do protocolo.  

Havia um vigilante em frente à porta. Martin sorriu e, antes que o 

homem pudesse fazer alguma pergunta, ele o acertou com um soco no rosto.  

O vigilante caiu para trás, batendo com o corpo na porta. Martin girou 

a maçaneta e entrou. 

– Mas que porra é essa? – indagou o prefeito, levantando-se da sua 

cadeira.  

Os demais secretários e assessores, imediatamente, olharam 

apavorados na direção de Martin.  

– M-Martin? – disse Laura, gaguejando. 

Sem perder tempo, Martin sacou a pistola que trazia enfiada nas 

calças.  

Alguns dos participantes da reunião gritaram, enquanto outros se 

esconderam debaixo da mesa. Nesse exato momento, o procurador-geral do 

município, que estava pronto para sair do pequeno banheiro anexo, estacou.  

– M-Martin, você enlouqueceu? – falou Laura, dando dois passos na 

sua direção. 

– Cala a boca, sua vadia! – bradou ele em resposta.  

– Ei, ei, ei – interviu o prefeito, postando-se em frente à Laura de forma 

a protegê-la. – Garoto, eu não sei o que se passa na sua cabeça agora, você 

deve ter lá as suas razões para estar desse jeito...  

Martin apontou a arma para Kallas, que parecia não se intimidar e 

seguia avançando. Atrás dele, Laura já estava aos prantos.  

– Eu quero saber quem é o “PGM”? – retorquiu Martin.  

– “PGM”? – indagou Kallas para o ar, chegando a virar para a porta do 

banheiro anexo.  

– Sim... – devolveu Martin. 

– Ah, você deve estar se referindo ao inútil do meu irmão. Ele é o 

procurador-geral do município. Ou, como você disse aí, o “PGM”.  

– E onde está esse filho da puta? – questionou Martin.  

Enquanto isso, o procurador-geral deu três passos para trás, dentro do 

banheiro, afastando-se da porta. 

– O que esse infeliz aprontou para você, garoto?  

Martin não respondeu. Kallas se aproximou um pouco mais.  
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– Já sei, já sei. Ele meteu o nariz onde não deveria, não é?  

O procurador-geral olhou para a claraboia que havia no banheiro e 

começou a se perguntar se o tamanho dela permitia que seu corpo passasse 

todo por ali.  

– Ah, é isso mesmo, não é?  

– Vadia... – largou Martin olhando para Laura. 

Percebendo a sua distração, Kallas aproveitou para investir contra 

Martin, tentando desarmá-lo. 

Nervoso, Martin acabou apertando o gatilho. O disparo seco fez o 

chefe do Executivo local tombar em câmera lenta. 

– PREFEITO! – berrou o secretário da Administração. 

Outros gritos surgiram em meio a uma pequena confusão, enquanto 

os participantes da reunião saíam correndo porta afora.  

Martin foi até Laura e a agarrou pelos cabelos. Usando de toda a sua 

força, partiu pelo corredor, trazendo a esposa de arrasto junto a si. 

Enquanto isso, o procurador-geral tentava, inutilmente, escapar pela 

claraboia do banheiro anexo.  

Conforme Martin e Laura iam passando, diversos funcionários da 

Prefeitura escondiam-se pelos cantos. Na parte de fora, aqueles que 

participavam da manifestação ficaram ainda mais agitados com o barulho do 

disparo que ocorrera.  

– M-Martin, por favor. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada – 

dizia Laura, em desespero.  

– Eu vi as mensagens no aplicativo, Laura! Eu vi, porra! – devolveu 

Martin. 

Ele, naquele momento, soltou os cabelos e a agarrou pelo braço, 

puxando-a enquanto desciam pelas escadarias.  

Quando, finalmente, o casal surgiu pela porta principal da Prefeitura, 

já havia diversas viaturas da polícia estacionadas a sua frente. Martin, em 

desespero, segurou a esposa como escudo, apontando a arma para a cabeça 

dela. 

Enquanto isso, outras tantas viaturas desciam a avenida La Forge, em 

direção à Prefeitura. Paralelamente, emissoras de televisão chegavam ao 

local.  
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Baiuca, recém-saído do Foro Central, havia resolvido por descer até o 

Centro para circular pelo Mercado Central e, quem sabe, degustar de um 

chopinho cremoso.  

Nem bem tinha chegado, deu de cara com o alvoroço instalado nas 

cercanias. Com as mãos no bolso da elegante jaqueta marrom, caminhou 

curioso até o início da avenida La Forge, onde estava a sede da Prefeitura.  

– O que está havendo ali? – questionou a um senhor que trabalhava 

em uma das peixarias do Mercado. 

– Um doido atirou no prefeito, parece, e fez uma servidora como 

refém.  

– Caralho! – devolveu Baiuca.  

Ele olhou para um aparelho de televisão que estava postado dentro de 

um dos restaurantes do Mercado.  

– Direto da Prefeitura, aqui fala Toni Alejo. Como vocês podem ver, um 

homem armado entrou no prédio e temos a notícia de que ele atirou no prefeito 

Milton Kallas, tomando a senhora Laura Fabra, sua chefe de gabinete, como 

refém. O homem foi identificado por testemunhas como sendo Martin Fabra, 

marido dela. 

– Puta que pariu! – exclamou Baiuca antes de sair correndo em direção 

à Prefeitura. 

Paralelamente, o comandante Omar, responsável pela barricada 

policial montada em frente à sede do Executivo local, acionava o seu superior 

hierárquico pelo rádio: 

– Capitão, aqui fala o comandante Omar. Recebi a informação de que o 

nosso atirador já está a postos e tem o alvo na mira.  

– Certo. Comandante, espere o meu sinal.  

– Sim, senhor.  

– Comandante... – disse o subcomandante dos oficiais. 

– O que foi, Milito? 

– Este cara aqui disse que é advogado e conhece o suspeito – falou 

apontando para Baiuca. 

– Você conhece ele? – foi logo perguntando Omar.  

– Sim, sim. Somos amigos de infância – respondeu Baiuca, esbaforido.  

Os dois policiais o olharam com certa desconfiança.  
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– P-Por favor, deixem eu falar com ele. Por favor... – suplicou aos 

policiais. 

Omar o olhou de cima a baixo e, não tendo muito tempo para decidir, 

ordenou: 

– Coloquem um colete à prova de balas nele. Vamos tentar então...  

Os policiais, depois de vestirem Baiuca com um colete da corporação, 

abriram caminho pela multidão e o escoltaram até à frente da Prefeitura. 

– Ok, doutor. Vai lá... – disse Milito, o subcomandante, dando-lhe 

tapinhas nas costas. 

Baiuca engoliu em seco. Já estivera em diversas audiências criminais. 

Já fizera júris complicados. Já havia caminhado pelos corredores do presídio 

central em mais de uma oportunidade. Todavia, nada disso o preparara para 

aquela situação.  

O primeiro passo foi difícil de dar. Sua perna parecia pesar toneladas. 

O corpo todo tremia. Mas ele não podia fraquejar. Tratava-se de uma 

tentativa desesperada de coagir um amigo de se afundar ainda mais na fossa 

em que estava metido.  

Ao seu redor, tudo parecia ter ficado em absoluto silêncio – embora o 

circo estivesse armado e pulsante. Vencendo toda a resistência do seu medo, 

Baiuca foi se aproximando da escadaria principal da Prefeitura, até que 

avistou Martin e Laura no topo. 

Martin gritava qualquer coisa para o público a sua frente. Baiuca, 

embora próximo, não conseguia escutá-lo com exatidão.  

– Vocês olham para mim como se me conhecessem. Nas suas 

cabecinhas de merda pintam o retrato de um bandido. Eu não sou um 

bandido. Eu sou apenas mais um idiota que acreditou na conversa desta vadia 

aqui...  

Baiuca sentia seus nervos estourando. O seu coração parecia querer 

sair pela boca. Não se aguentando mais, ele gritou: 

– MARTINNNNN! 

Confuso, Martin apontou a arma na direção do grito e disparou. 

Baiuca, por sua vez, sequer escutou o estampido, já que a adrenalina 

da situação o havia posto em transe. O tiro, por sua vez, passou rente à sua 

cabeça e acertou uma das sirenes de um dos carros da polícia que estava 

estacionado logo mais adiante.  
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Houve gritos e um princípio de tumulto. Do outro lado da linha, o 

capitão da polícia deu a ordem ao comandante Omar:  

– Queima o filho da mãe!  

– Entendido, senhor. 

Assim que desligou o rádio, Omar olhou para Milito com o semblante 

sério e disse: 

– Que merda...  

Antes que o seu subcomandante pudesse lhe dizer qualquer coisa, ele 

contatou com o atirador: 

– Aqui é Omar. Permissão para atirar.  

– Entendido – disse o atirador, ao mesmo tempo em que apertava o 

gatilho. 

O disparo do agente, postado no topo de um prédio onde funcionava 

um simpático café, seguiu-se em linha reta. Ele atravessou a distância, sem 

titubear, trespassando os fios de cabelo de Laura, chegando a arrancar o 

brinco esquerdo da sua orelha, e acertou a garganta de Martin. 

Um grunhido escapou da boca de Martin ao ser atingido. 

Laura sentira tão somente o vento deixado pela trilha do disparo e, 

quando virou para trás, viu o corpo do marido tombando.  

Baiuca, por sua vez, correu em direção ao amigo. No caminho, passou 

por alguns pombos que teimavam em assistir a tudo, postados em cima do 

chafariz que havia em frente à Prefeitura. Enquanto subia as escadas, foi a vez 

de receber o olhar penitente dos dois leões da Nemédia, que enfeitavam, cada 

um em um lado, a entrada do prédio.  

– M-Martin. M-Martin, por favor, não – disse Baiuca, tomando o amigo 

nos braços. 

Soltando um barulho rouco ao tentar respirar, Martin disse a ele: 

– M-Mensagens... PGM...  

Seu corpo tremia em choque. Baiuca olhou apavorado para o amigo. 

Foi quando se deu conta de que o seu olhar já havia congelado.  

– N-Não. Não – implorou Baiuca.  

Assim que ele colocou o corpo de Martin no chão, encarou Laura. Ela 

estava escorada na parede, em estado de pânico.  

– O que você fez, Laura? O que você fez, porra?! – disse Baiuca, 

pegando-a pelos ombros. 
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– Ahhhh! – gritou ela.  

Foi quando Baiuca viu o sangue em suas mãos, manchando as mangas 

da camisa clara que ela vestia.  

– E-Eu... – falou ele, tentando se explicar. Contudo, o subcomandante 

o puxou, já ordenando:  

– Afaste-se, senhor. Afaste-se.  

Baiuca, então, colou-se na parede, dando passagem a uma equipe 

médica, acompanhada por policiais. Ele pôde ver, ainda, todos eles subindo 

as escadarias que ficavam no saguão, provavelmente indo ao atendimento do 

prefeito.  

Enquanto isso, Laura desmaiava, vindo a ser atendida por um policial 

que tentava entrar no prédio.  

– Isolem o local, agora! – bradou o capitão da polícia ao comandante 

Omar, do outro lado da linha.  

– Isolem tudo. Afastem a imprensa. Afastem a imprensa – transmitiu ele 

aos seus comandados.  

Um policial pegou Baiuca pelo braço e o levou em direção às viaturas. 

 

 

 

QUANDO O AMOR MATA 

– Cara, se tinha algo que me fodia a paciência eram as namoradas 

piradas do Baiuca – disse Vica a Jotapê, antes de levar o primeiro caneco de 

chope aos lábios. 

– Ha, ha, ha. Verdade – devolveu ele. 

Os dois haviam chegado cedo ao pub na Cidade Alta. Esperavam por 

Baiuca, que ficara de encontrá-los após uma ida ao Foro e uma esticada no 

Mercado Central. 
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– Elas só serviam para empurrar o gordo cada vez mais para a sarjeta. 

Eu lembro de uma vez, quando tínhamos uns dezessete anos, e essa 

predileção por mulheres doidas começou nele. A primeira foi uma coroa de 

cinquenta anos, que morava nos blocos em frente à rótula.  

– Não me recordo dessa, Vica.  

– Então..., lembro do Baiuca, um pirralho, dizendo que ela estava 

dando no meio dele. E pior que tava mesmo. Quer dizer, eu não tenho tanta 

certeza. As “lobas”, como diz o seu Leonel, são mestras nesse tipo de 

joguinho.  

– O tio Leonel é um sábio – disse Jotapê, batendo o seu caneco no de 

Vica. 

– Cara, não deu nem dois dias e o Baiuca já estava frequentando o 

apartamento dela. Dizia para mim e para os outros garotos que ela era uma 

fera e que sabia de tudo na cama! 

Jotapê ria de tudo aquilo. 

– Pior que isso deixava ele louco mesmo. Seu primo sempre foi um 

demente.  

Vica tomou um gole e depois continuou. 

– Bem, deu uma semana e a coroa começou a vestir ele. Dar 

presentinhos, sabe? O filho da mãe andava por toda a Medianeira com uns 

blazers caros, se achando o tal. Na semana seguinte, o malandro já apareceu 

fumando uns charutos fedorentos. Ele dizia que tinha ganhado da coroa e que 

eram da mesma marca que o Fidel Castro fumava.  

– O cara já era pura ostentação. Ha, ha, ha. 

– Era. Nós ficávamos olhando ele passar de mãos dadas com a coroa, 

todo feliz. Mas, não demorou muito e veio o tombo. E isso aconteceu em uma 

manhã quando ele surgiu diante da molecada sozinho. Estava todo 

choraminga. Disse para nós que a coroa tinha dado um pé na bunda dele e se 

atirado nos braços do filho do dono do açougue. Nos mijamos rindo da cara 

dele.  

– Mereceu – devolveu Jotapê. 

– Mas o fato é que não demorou muito e ele já se engraçou com a filha 

de uma viúva que andava saindo com o seu Leonel. Assim, o Baiuca não 

perdeu tempo e trocou a “coroa” por uma “lolita”. 

– “Lolita”?  
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– Sim. Se nós tínhamos dezessete, lembro que a garota devia ter uns 

quatorze.  

– Puta que pariu! E aí? 

– O figura tratava a pirralha como namorada. Tinha discussões hilárias 

com ela, cobrando da garota “maior senso de responsabilidade”. Porra, não 

passava de uma menina!  

– Ha, ha, ha.  

– Mas as aparências enganam. Ela era maconheira pra caralho, fato 

que não passou despercebido pelo Baiuca, claro.  

– Sim, sim. Claro.  

– O seu primo nunca foi santo no que diz respeito ao abuso de 

substâncias tóxicas, mas com a pirralha ele passou a queimar fumo todo o 

santo dia. Eu lembro que ele foi ficando cada vez mais burro e sequelado. 

Chegou um momento em que o idiota não conseguia juntas três palavras 

numa frase.  

– Pior que eu lembro dessa fase dele... 

– Não demorou muito e o seu Leonel se deu conta de tudo. O velho 

arrombou a gaveta do bidê do Baiuca e achou uma parafernália de coisas de 

maconheiro. Nada que pudesse decretar “Estado de Emergência”, segundo 

palavras do seu primo, mas o seu Leonel acabou internando ele em uma 

clínica de reabilitação, lá no Divina.  

– Cara, imagina, o tio Leonel é um sujeito de diálogo aberto. Ele deve 

ter ficado apavorado com tudo o que achou dentro da gaveta do bidê.  

– Concordo. Demorou um tempo e, quando o Baiuca saiu, ele definiu 

que não queria mais saber de sair com pirralhas.  

– Boa! – disse Jotapê, fazendo sinal para que um dos atendentes lhe 

trouxesse mais um chope.  

– Só que uns dias depois, ele começou a sair com uma garota dois anos 

mais nova do que ele. Dessa vez, era uma punk que morava no Divina. Na 

verdade, eu não sei se a menina se autodenominava “punk”, mas nós a 

tínhamos rotulado assim.  

– Cara, não era aquela garota cheia de piercings no rosto e nas orelhas? 

– Essa mesma. Você lembra dela? – indagou Vica.  
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– Claro! Era piercing no nariz, na boca, na orelha e no supercílio. O 

Baiuca me contou, naquela época, que ela tinha piercing por toda parte do 

corpo.  

– Sim, sim. Ha, ha, ha.  

– Lembro, inclusive, de um Natal em que ele levou ela. A maluca vestia 

uma camiseta medonha, com a cara da Regan, possuída pelo demônio. 

Daquele filme, O Exorcista. Minha mãe fala disso até hoje. Ha, ha, ha – 

gargalhava Jotapê.  

– Com essa incrível parceira, o Baiuca voltou a usar drogas, e dessa vez 

drogas pesadas – contou Vica.  

O garçom veio trazer o chope de Jotapê, já se encarregando de levar o 

caneco vazio. 

– Mais um, senhor? – questionou a Vica. 

– Por enquanto, não. Obrigado. 

– E então? – indagou Jotapê. 

– Bem, o seu primo passou a andar “estalando”. Tava sempre pilhado 

em se meter em confusões. E foi o que acabou rolando. Lá pelas tantas, ele 

pegou a maluca dando uns amassos com um outro cara. Ele partiu para cima 

do sujeito e a coisa toda só não terminou em morte porque as pessoas ao 

redor intervieram. O seu Leonel teve que agir para que ele não pegasse cana 

por lesão corporal grave. 

– Cacete! Às vezes não dá para saber mesmo com que tipo de pessoa 

o cara está se envolvendo...  

– Sim. Mas depois da punk pirada, eu lembro, como se fosse ontem, 

da garota que veio na sequência. Ele recém tinha entrado na faculdade e logo 

veio me apresentar a nova namorada. Eu a apelidei de “a louca dos golfinhos”.  

– Este é o lema da família, Vica: nunca desistir... 

– Até hoje eu não sei direito qual era a dela. Ela parecia meio hippie, 

meio Hare Krishna. Trazia o cabelo bem curtinho, com um lado da cabeça 

raspada. Acho que nem o seu primo sacou muito qual era o lance...  

Jotapê sorriu e tomou um gole do seu chope. 

– A garota cursava Letras e gostava de golfinhos. Na verdade, ela era 

apaixonada por golfinhos. Assim que o Baiuca descobriu isso, passou a 

presenteá-la com tudo quanto é parafernália relacionada a golfinhos. Colares, 
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pulseiras, desenhos, discos, camisetas. Tudo. Absolutamente tudo que ele 

encontrasse com a porra de um golfinho.  

– Tem muita gente demente neste mundo, Vica – disse Jotapê, 

meneando a cabeça negativamente. 

– Verdade. O abuso de drogas dele foi piorando. Ele voltou a se 

arrastar como um zumbi. Assim que a maluca percebeu, claro, deu um pé na 

bunda do lesado.  

– Sempre a mesma história, não é? 

– Sempre. Mas o hilário dessa vez é que a maluca despachou todos os 

presentes de golfinhos dentro de uns caixotes lá para a casa do Baiuca. Ha, ha, 

ha.  

– Sério? Ha, ha, ha. 

– Sim, sim. Éramos nós dois jogando tudo dentro da churrasqueira e 

depois tacando fogo. Ha, ha, ha. 

Vica levantou o seu caneco, com a intenção de matar o último gole que 

restava. Contudo, Jotapê o deteve, segurando-o pelo braço. 

– M-Meu Deus, Vica! 

– O que foi? 

– O P-Papito morreu!  

– O quê?!  

Jotapê apontou para a imagem exposta nos aparelhos de televisão, ao 

redor do pub. Eram imagens capturadas, havia pouco, em frente à Prefeitura. 

Mostravam, primeiramente, Martin usando Laura como escudo, com uma 

pistola apontada para a cabeça dela. Na sequência, um corte brusco passava 

para o cerco policial, e – para a total perplexidade dos dois – lá estava José 

Pedro Baiuca usando um colete à prova de balas. Um novo corte já migrava a 

imagem para a figura de Martin sendo alvejado, passando para os momentos 

de correria e histeria das pessoas em volta, com Baiuca indo na direção do 

amigo e de Laura.  

– N-Não pode ser... – disse Vica, levantando-se para olhar melhor as 

imagens. 

Jotapê já se inteirava de tudo, via celular. 

– Cacete, Vica! O Martin atirou no prefeito Kallas antes de ser morto 

pela polícia.  

– C-Cara, isso não está acontecendo.  
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– Tá aqui, ó.  

Vica voltou-se para Jotapê e foi seguindo as manchetes de jornais e 

vídeos que apareciam no clipping de notícias do seu celular.  

A televisão transmitia a imagem do prefeito Milton Kallas sendo 

levado de maca para dentro de uma ambulância. Ele estava consciente e, 

acompanhado do seu secretário de Administração, fez um sinal positivo para 

as câmeras, no que foi aplaudido pela população de espectadores a sua frente.  

– Aqui diz que o tiro provocou um ferimento superficial, no lado direito 

do abdome do prefeito. O cara tem muita sorte, Vica. A bala passou de raspão 

e não perfurou nenhum órgão vital... 

– Jotapê, o Martin está morto. Não dá para acreditar... 

– Em seu perfil social, o candidato de oposição, Gorsky Pimp, repudiou 

o ato e manifestou apoio ao atual prefeito, orando por ele e por uma rápida 

recuperação – continuou Jotapê.  

– Eu estou cagando para o prefeito, porra! O Martin está morto, 

Jotapê, e... 

Notando os olhos esbugalhados de Jotapê por sob o seu ombro, Vica 

olhou para trás. Lá estava José Pedro Baiuca, estacado à frente deles. Para os 

dois, que estavam próximos, era possível visualizar algumas manchas de 

sangue que subiam pelas mangas da camisa social. 

– Cacete. Senta aqui, primo – falou Jotapê, puxando uma cadeira.  

Baiuca se sentou e foi logo se apropriando do copo de Jotapê. Ele deu 

dois longos goles, em sequência, que quase acabaram com o chope. 

Vica e Jotapê o olhavam curiosos.  

– O que houve lá, Baiuca? – indagou Vica. 

Baiuca segurou a cabeça com uma das mãos. Mirando um ponto fixo 

na ranhura da parede do pub, falou: 

– Martin pegou uma pulada de cerca da Laura em uma troca de 

mensagens entre ela e o procurador-geral do município.  

– Como assim, primo?  

– É isso mesmo que eu falei, porra! Com uma droga de um tiro no meio 

da garganta, ele me sussurrou que viu as mensagens e depois disse “PGM”. 

São as iniciais do cargo do bastardo... 
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No mesmo momento em que Baiuca explicava isso aos dois amigos, 

Laura estacionava a sua SUV em frente ao salão de beleza de propriedade da 

sua mãe, Dona Mariza.  

Estava sob forte efeito de calmantes, o que contribuiu para que ela 

deixasse metade do veículo em cima da calçada.  

Vana trabalhava na última cliente naquele mesmo segundo. Estava 

exausta. Já tinha perdido as contas de quantas pessoas atendera naquele dia. 

Mas o esforço era necessário, pois Vica continuava desempregado e as 

reservas dele estavam se esgotando.  

Assim, estava alheia às últimas notícias e muito mais focada em 

terminar aquele corte e ir para casa. Dentro do salão havia apenas ela, a 

cliente e a Dona Mariza. Esta fazia o fechamento do caixa.  

O barulho da SUV subindo a calçada as fez levar um susto. 

– Meu Deus! O que é isso? – berrou a cliente.  

Logo, Laura surgiu pela porta. A maquiagem escorrera pelo seu rosto, 

pela enxurrada de lágrimas ocorrida no episódio na Prefeitura. 

– M-Mamãe...  

– Meu senhor! Laura, filha, o que aconteceu com você?  

– M-Martin... e-ele... e-ele... 

 

– Ele foi abatido como se fosse um terrorista! – bradou Baiuca no pub, 

batendo na mesa com o punho cerrado.  

– Calma, primo. Calma... 

– Calma uma ova! Depois que o parlamento aprovou essa nova lei de 

posse de armas de fogo, essa cidade parece o Velho Oeste! Esses dias eu 

cheguei em casa e o meu pai estava com um 38 em cima da mesa... 

– Nossa! O tio Leonel? Mas ele é um cara pacato. 

– Pois é. Ele, o Martin... Desde quando o Martin era um cara que 

portaria uma pistola? Vocês conheciam ele tanto quanto eu... 

– É... Mas você mesmo disse que ele mudou muito desde que casou 

com a Laura – disse Vica. 

– Verdade... – concordou Baiuca, voltando a segurar a cabeça com 

uma das mãos.  
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– Laura... Laura, minha filha, me conte com calma o que aconteceu, 

por favor – falou Dona Mariza, segurando a filha pelos braços e a olhando 

diretamente nos olhos.  

Vana e a cliente procuravam informações no celular, tanto nas notícias 

dos principais jornais quanto nas conversas dos grupos do ZAP.  

– A-A polícia pegou o meu celular...  

– Está bem, filha. Mas o que isso tem a ver?  

– O-O Martin provavelmente mexeu nele e viu as minhas conversas no 

ZAP...  

– Tudo bem, filha. E o que havia ali?  

– Nada, mamãe. Eu juro! Não tinha nada demais. Só brincadeiras 

idiotas entre dois colegas de trabalho. Nada que justificasse ele entrar armado 

na Prefeitura e, quando o prefeito tentou desarmá-lo, e-ele... 

 

– Ele provavelmente deve ter se atrapalhado e puxado o gatilho – disse 

Baiuca.  

O garçom trouxera a ele um shot de tequila, conforme pedido por 

Jotapê. Ele achava que o primo precisava de algo mais forte. 

– Imagina um sujeito que nunca pegou em armas, transtornado pelo 

fato de a esposa tê-lo traído com um colega de trabalho... Um cara 

apaixonado que de tão cego não percebia que espécie de mulher era aquela 

com a qual casou – falou Baiuca, antes de entornar o shot em um só gole.  

 

– Mas e por que o seu marido atirou em direção aos policiais? – 

perguntou a cliente.  

Laura e sua mãe se voltaram para ela com olhares de reprovação pela 

sua intromissão.  

– Está aqui ó, nesse vídeo no site do jornal... – retorquiu a cliente, 

defendendo-se.  

– O imbecil do José Pedro surgiu do nada, mamãe, e deu um berro, 

chamando pelo Martin. A-Acho que isso o assustou.  

– “José Pedro”? – indagou Dona Mariza.  

– O Baiuca, Dona Mariza. Filho do seu Leonel... – complementou 

Vana.  

Mãe e filha a olharam.  
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– Acabei de ver um vídeo, também – disse Vana. 

– V-Vana, eu jamais faria alguma coisa para magoar o Martin. Eu o 

amava. Você tem que acreditar em mim... 

 

– Laura nunca amou homem algum. Acreditem. Eu mesmo provei do 

seu veneno narcísico na época em que saímos juntos... – Baiuca já estava no 

terceiro shot de tequila.  

O copo, estilo martelinho, parecia levitar no ar, enquanto ele tornava 

a falar. 

– Eu sei que eu não sou parâmetro quando o assunto é 

relacionamentos, mas ela foi a pior mulher com quem já me envolvi.  

Jotapê engoliu em seco. Ele também já dera umas voltas com Laura 

quando todos eles faziam parte da mesma turminha. Contudo, não se 

lembrava dela como essa pessoa descrita por Baiuca. Muito embora 

concordasse que ela era meio competitiva e queria ser sempre o centro das 

atenções, ele não achava isso nada demais. 

– A Laura é como a cocaína. Sempre pilhando, não importam as 

consequências. Quando você está com ela, se sente o cara mais foda do 

mundo, mas o efeito é rápido e logo passa. Só que daí já é tarde demais. Ela 

já tem você pelos colhões... 

 

– Laura, eu sou a sua mãe e eu estou aqui, junto com você, para ajudá-

la a superar tudo isso. Mas eu conhecia muito bem o Martin, desde pequeno, 

aqui do bairro. Sempre fora um bom garoto. Filha, ele tinha um bom emprego, 

era benquisto por todos e tratava você muito bem. Por tudo isso, eu tenho que 

lhe perguntar: afinal, o que havia nessas mensagens do seu celular?  

O olhar para a filha era tão firme que fazia com que a Dona Mariza 

parecesse com um delegado de polícia à procura de provas indiciárias.  

-N-Nada, m-mamãe. Eu juro!  

– Está bem, filha. Está bem.  

Dona Mariza, então, deu um forte abraço em sua filha, envolvendo-a 

por completo. Os olhos de Laura, ao seu turno, haviam mudado. Agora, longe 

do olhar inquisitivo de sua mãe, pareciam duas pedras de gelo.  

-Me tire daqui – disse ela. 
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Enquanto isso, Vana retornava do estacionamento do salão, onde 

havia ido acompanhar a cliente até o seu carro. Dona Mariza olhou para ela 

logo que passou pela porta.  

– Ivana, pode deixar que eu fecho tudo por aqui. Muito obrigado pela 

ajuda, querida.  

– Não tem por que agradecer, Mariza.  

– Você quer que eu chame um táxi para você? Já é noite lá fora e faz 

frio. Não acho bom você ir a pé.  

– Não precisa. Obrigada. Eu chamei uma motorista pelo aplicativo. Ela 

já está estacionada aí em frente. 

Dona Mariza assentiu. Vana olhou para Laura. Ela estava sentada em 

uma das cadeiras reservadas para os clientes. Parecia catatônica, mirando o 

chão.  

Vana recolheu suas coisas e antes de sair disse: 

– Boa noite, Dona Mariza. E... meus sentimentos, Laura.  

Dona Mariza agradeceu de novo e se despediu. Laura continuava no 

mesmo lugar, perdida em si.  

 

As pessoas que estavam no balcão e nas mesas ao redor no pub 

começaram a cochichar sobre a presença de Baiuca ali, haja vista o seu papel 

no trágico evento do final daquela tarde, cujas imagens eram repetidas 

incessantemente nos aparelhos de televisão.  

– P-Por favor... Vamos embora – disse ele aos dois amigos.  

– Vica, leva ele para o carro enquanto eu acerto tudo – falou Jotapê 

prontamente.  

– Sim, sim. Bora, irmão. Vamos lá... – completou Vica, passando o 

braço por Baiuca e o levando até a saída do pub. 
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UM PASSEIO NA RODOVIA 

Para Vica, apesar da tragédia envolvendo Martin, aquela manhã 

começara amena. Ele acordou e as dores nas costas, provocadas pelos 

malditos tumores, pareciam ter arrefecido, sendo muito mais um pontinho 

que fincava. Sua rinite, que vira e mexe voltava com força durante o inverno, 

também dera uma trégua. Logo, ele se sentia bem.  

E foi com esse sentimento que Vica passou na loja oficial do seu time 

de futebol e comprou uma pequena lembrança para Lola. Nisso, pediu que a 

vendedora embrulhasse para presente, dizendo-lhe que aquilo era para uma 

garota muita especial.  

Ainda com o mesmo sentimento, ingressou na sala de espera do 

consultório da doutora Graça. Não havia ninguém por lá para a sua surpresa. 

Vica estranhou, lembrando-se de que naquele horário a sala sempre estava 

cheia.  

Ele sentou em sua cadeira costumeira e colocou os exames naquela 

que ficava à sua direita, deixando a da esquerda livre, para quando Lola 

chegasse com a sua mãe. O presente estava sobre o seu colo. Vica olhava e 

admirava o papel laminado do pacote, perguntando-se se ela iria gostar.  

O tempo foi passando. Vica assistiu ao idoso chegar e se sentar. 

Depois, foi a vez do garoto com pinta de burguês. Este nem o cumprimentou. 

Até ali, nada de Lola aparecer com a sua mãe nervosa e atrapalhada a tiracolo. 

Daí ele resolveu perguntar para a recepcionista: 

– Por favor, a Lola e a mãe dela já vieram hoje para a consulta com a 

doutora? 

– Não – disse ela secamente.  

Vica voltou para o seu lugar. A porta do consultório da doutora se abriu 

depois de um tempo, e de lá saiu o gordo do Jurassic Park. Vica fez menção de 

perguntar sobre Lola para a doutora, mas ela se apressou em chamar o 

burguês.  

– A doutora deve estar atrasada hoje – disse o idoso, ao ver que Vica 

tivera a intenção de falar com ela. 

– Deve estar... – concordou.  
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Todavia, o tempo voltou a passar devagar e nada da Lola e de sua mãe 

aparecerem no consultório. 

“A mãe dela deve ter se atrapalhado nos dias”, pensou Vica.  

Apesar de um lado seu tentar acalmá-lo, o outro, tomado por uma 

ansiedade gritante, começou a fazer com que Vica batesse com o pé direito 

no chão sem parar. Era um tique nervoso que se manifestava em casos de 

tensão. 

Suas mãos começaram a suar frio. Paralelamente, Vica sentiu seu 

coração dar uma leve acelerada. Foi aí que ele não aguentou mais e se 

levantou da cadeira, deixando o presente de lado, junto aos seus exames.  

Decidido, avançou em direção à porta do consultório da doutora 

Graça. 

– Ei, você não pode entrar aí agora! – berrou, em vão, a recepcionista.  

Vica girou a maçaneta e entrou.  

– M-Mas o que é isso? – gritou o burguês. 

– Cale a sua boca, garoto! – devolveu Vica, olhando feio para ele. Ao 

jovem restou encolher-se em sua cadeira. 

– Augusto, tenha calma, por favor – pediu a doutora Graça.  

– Doutora, desculpe entrar dessa forma. M-Mas eu preciso que você 

me responda uma coisa... 

Notando a alteração do seu paciente, Graça falou-lhe, em um tom 

calmo de voz: 

– Está bem, Augusto. Apenas respire, antes. O que você quer 

perguntar? 

– Lola... Onde está Lola? A menina que vinha com a mãe... 

Foi a primeira vez que Vica viu a doutora Graça abaixar os olhos. Ela 

retirou os seus óculos de leitura, coçou um pouco os olhos e respondeu: 

– Lola teve uma recidiva e não conseguiu se recuperar...  

– R-Recidiva? – devolveu Vica, engasgando-se com aquela maldita 

palavra.  

– Sim. Apesar de todo o tratamento, ela faleceu, Augusto.  

Olhando boquiaberto para a doutora, Vica notou que os olhos da 

médica estavam marejados. Ele saiu do consultório sem dizer mais uma 

palavra. Na sala de espera, apanhou os seus exames e o presente que 

comprara para a menina.  
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A ansiedade anterior dera lugar à raiva. Em questão de minutos, Vica 

ganhou a rua e, passando em frente a um contêiner de lixo, atirou o embrulho. 

Na sequência, rasgou os exames e também os jogou dentro do contêiner.  

Atordoado, seguiu caminhando pela avenida Bela Florida, sem rumo 

definido. O trânsito era intenso naquele horário, com o barulho das buzinas 

começando a irritá-lo.  

Na esquina da Bela Florida com a avenida Ipatinga, Vica virou à direita 

e caminhou mais um pouco até parar em frente a uma revenda de carros 

importados. Na vitrine principal, havia um esportivo, na cor prata, brilhando 

com o reflexo da luz no seu capô. No para-brisa, uma placa convidativa dizia: 

“Faça um teste-drive gratuito”. 

Sem muito pensar, Vica entrou na loja. Um vendedor caminhou em 

sua direção.  

– Bom dia, cavalheiro. Prazer, meu nome é Diory. 

– Prazer, Augusto.  

– Pelo que eu vejo, o senhor ficou interessado no nosso modelo 

esportivo, ali na vitrine... 

– Sim. Quero fazer um teste-drive gratuito.  

– Mas é lógico que você quer! Trata-se de um excelente carro, 2.0, 

motor de 157 cavalos, automático. Um tesão, se me permite... 

– Vamos cortar esse papo, cara. Aqui está o meu documento. Do que 

mais você precisa? 

O vendedor ficou olhando para ele, desconfiado. Todavia, essa 

desconfiança não foi suficiente para suplantar uma possibilidade de negócio, 

em que pese Vica não parecer alguém que compraria um esportivo importado.  

“Os tempos são outros, Diory. Esses novos ricos são excêntricos, e 

alguns se vestem como classe média-baixa. Vai firme!”, disse o vendedor para 

si, em pensamento.  

– Perfeito. Deixe comigo. Vou ajustar tudo... 

O vendedor tomou o documento de Vica, sentou-se em sua mesa e, 

depois de alguns segundos teclando diante do seu computador, já estava de 

volta.  

– Um minuto, vou pegar o carro ali... 
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Vica assentiu. O vendedor deu a partida, o motor roncou suave. Com 

certa destreza ao volante, ele levou o carro até à frente da loja. Na sequência, 

bateu a porta e saiu em direção a Vica de novo. 

– Aqui estão as chaves, senhor. Um momento, pois só vou buscar o 

termo de responsabilidade que o senhor precisa assinar. Ele já deve estar ali, 

impresso...  

Nem bem o vendedor avançou para dentro da loja, escutou a partida 

no carro. 

Vica deu três pisadas no acelerador, antes de o veículo sair cantando 

pneus pela avenida Ipatinga.  

– Eiiiiii! – berrou o vendedor, em desespero, enquanto tentava 

alcançar o carro. 

Com o cenho completamente fechado, Vica dirigiu o esportivo pela 

avenida Ipatinga, virando quando essa cruzou com a avenida Germano 

Pessoa. “Comendo” os veículos que estavam à sua frente, pelos espaços que 

havia entre um e outro, Vica conseguiu percorrer o caminho até a saída da 

cidade, passando pela rodoviária, em poucos minutos.  

Em seguida, pegou a primeira saída, pela via intermunicipal, como se 

fosse em direção à cidade de Morro Escócia.  

O rádio havia ligado, junto com o painel do carro, assim que a chave 

fora enfiada na ignição pelo vendedor. A voz do apresentador, então, 

começou a lhe falar: 

– Ei, irmão, o que você pensa que está fazendo aí?  

– Quem está falando? – retorquiu Vica. 

– Aqui quem fala é o único radialista que topa bancar o psicólogo para 

heróis sem rumo como você. Supersoul, ao seu dispor. 

Vica preferiu o silêncio desta vez. Tinha certeza de que estava ouvindo 

vozes.  

– Saquei. Olha, sinceramente, não sei se vou conseguir fazer algo por 

você, mas vou arriscar mesmo assim.  

Vica tentou desligar o rádio, apertando em tudo quanto era botão que 

aparecia no painel. Não adiantava. A voz do apresentador continuava a falar. 

– Existem momentos que são desesperadores. Principalmente quando 

alguém está na mesma condição que você. Eu sei. Eu sei. O que menos você 

quer ouvir são palavras de piedade. Cara, meu papo não é por aí.  
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Vica continuava irredutível, apertando firme no acelerador e metendo 

pressão nos motoristas mais vagarosos, que trafegavam pela pista do meio. 

Um deles desviou para a direita e o xingou, apertando a buzina: 

– Vá se foder, seu cretino! 

Ele não sabia muito bem o que estava fazendo ali, mas, ainda assim, 

continuava pisando fundo.  

– O ponto, talvez, seja pensar sobre o que isso tudo ensinou a você até 

aqui. Você ganhou um grande medo, que é pensar que o seu futuro acabou, e 

perdeu outros tantos, como o medo de perder o seu emprego, ou mesmo de 

enfrentar um médico empertigado. 

Vica avistou a primeira placa de redução de pista em decorrência de 

obras logo mais à frente. Sendo assim, ele avançou para a faixa da esquerda, 

recebendo mais protestos dos motoristas: 

– Seu doido! 

– Sobre isso de pensar que o seu futuro acabou, tudo não passa de uma 

falácia. Um engodo, irmão. Não é dessa forma que você tem que encarar as 

coisas... – disse o apresentador.  

– Me deixa em paz, cara! Você não vai conseguir me ajudar – devolveu 

Vica.  

– Ah, não é? Quem sabe você deva abrir mais os olhos, já que acabou 

de invadir a pista contrária... 

– O-O quê? 

O primeiro carro que vinha na faixa contrária desviou bruscamente 

para a esquerda, quase provocando uma colisão com outro veículo que por ali 

trafegava. 

As buzinas começaram a surgir de todas as pistas, com as pessoas 

berrando: 

– Tá maluco?! 

– M-Me d-desculpe... – disse Vica, completamente perdido.  

Subitamente, a imagem de Lola apareceu em sua memória. E, logo 

depois, a do seu filho Pedro.  

– Eles tinham quase a mesma idade, porra! – bradou ele para o 

apresentador. 

Um carro que vinha em alta velocidade abriu ao ver Vica vindo em sua 

direção, cortando para o seu lado esquerdo, segundos antes de uma colisão. 
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Já o carro que vinha atrás desse, terminou freando bruscamente, escapando 

por pouco do muro que faz a divisória entre as pistas.  

– Ouça, cara, se existe um dia no futuro com que nós devemos nos 

preocupar, este é o dia da nossa morte. E ela virá para todos nós, infelizmente.  

– Vá se foder! – gritou Vica. 

– Justo. Mas vale a pena você pensar que a sua morte pode não ser 

essa que você imagina.  

– Como assim? Já me disseram que eu só tenho seis meses. Seis 

meses! Sabe o que é isso? 

– E você não acha que essa pessoa que disse isso a você pode estar 

tremendamente enganada? Que, na verdade, você pode ser como todas essas 

pessoas felizes, mesmo aquelas mais rabugentas que odeiam tudo, sem a 

menor ideia de quando vão morrer. Só mais um em um calendário sem data...  

Escutando aquilo, Vica sentiu que algo nele recuou. 

– E, nesse caso, irmão, como ficam Vana e o pequeno?  

– “Como ficam Vana e o pequeno?” – repetiu Vica. 

Foi aí que ele decidiu, não podia continuar com aquilo. Assim sendo, 

botou o carro para o lado, observando um espaço aberto entre o muro que 

compunha a divisa de pistas e freou.  

Os pneus do esportivo gritaram alto ao queimarem no asfalto, 

enquanto as pastilhas de freio faziam o seu trabalho.  

Ofegante, Vica tentava manter o controle, enquanto as primeiras 

sirenes da polícia podiam ser ouvidas.  

– Você aí dentro, saia com as mãos para cima – ordenou uma voz 

firme, quase metálica, que primava pela obediência, ou pela destruição. Era a 

polícia. 

Vica abriu a porta do motorista e foi saindo, levantando as mãos, 

conforme indicado pelo oficial. Neste momento, ao olhar ao redor, conseguiu 

visualizar o estrago que havia provocado.  

– Agora, ajoelhe-se e deite-se no chão, com as mãos para trás – bradou 

o mesmo policial, ao se aproximar do carro com a arma em punho.  

Os olhos de Vica se moveram para cima no exato momento em que 

um helicóptero da imprensa sobrevoava a rodovia. Ele, então, lembrou do que 

ocorrera com Martin. Isso fez com que um calafrio percorresse a sua espinha. 
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Logo, com toda a calma possível, ele se ajoelhou e depois se deitou no chão, 

colocando as mãos para trás.  

O policial que havia dado as ordens foi até ele, pé por pé, e o algemou. 

Em seguida, ele e outro colega, antes que a imprensa pudesse colher qualquer 

depoimento, colocaram Vica dentro do camburão. 

Enquanto fechavam as portas, Vica escutou os dois conversando: 

– Você viu que capturaram o assassino do contador? 

– O atirador do D’Agostini? 

– Isso. Esse mesmo.  

– E o que tem ele? 

– É menor de idade.  

– Cacete. Quatro tiros dados por um pirralho, menor de idade?  

– Sim.  

– Cretino. Tomara que aprovem logo a nova lei da maioridade penal.  

– Concordo.  

As portas metálicas bateram firme ao serem fechadas, deixando Vica 

imerso na escuridão da parte de trás do camburão. 

  

 

 

PRAZER, DANIEL BLITZ 

– Sente-se aqui... – ordenou o policial responsável pela custódia de 

Vica. 

Era uma sala de espera com três cadeiras brancas, interligadas por 

uma barra de ferro, e uma televisão, postada em um suporte, junto ao pé 

direito.  

Havia um delinquente, igualmente algemado, sentado na cadeira 

mais para à direita. Vica, assim, preferiu sentar na cadeira da ponta, sobrando 

a do meio.  
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O policial saiu, deixando a porta aberta para poder vigiar os dois 

elementos lá de fora, enquanto cuidava de uma papelada na sua mesa.  

– Prazer, Daniel Blitz – disse o sujeito para Vica.  

– O quê? – questionou Vica, sem poder acreditar que aquele 

delinquente pudesse estar se apresentando a ele. Olhando para Blitz, 

percebeu que se tratava de um garoto que não devia ter mais do que dezesseis 

anos.  

– Me chamo Daniel Blitz – repetiu ele olhando para a televisão. 

– Blitz, você disse? 

– É, sim. Por quê?  

– O bandido que entrou atirando no D’Agostini?  

– Exatamente.  

– É pra foder... – praguejou Vica.  

– Qual foi, cara? – indagou Blitz. 

– Só me faltava essa... – prosseguiu Vica reclamando ao léu.  

Seguiu-se um silêncio momentâneo entre os dois, até que Vica, um 

tanto a contragosto, mas movido por uma certa dose de curiosidade, retomou 

a conversa. 

– Só li as manchetes. Achei que o tal “Blitz” fosse um desses skinheads, 

com tatuagens do pescoço até os braços. Alguém assim.  

– Você diz pela origem alemã do meu sobrenome? 

– É...  

Novamente, a conversa caiu em um silêncio. Entretanto, foi de Blitz a 

iniciativa para retornar ao diálogo dessa vez. 

– Fridenreich... 

– O quê? Não entendi, garoto... – disse Vica, com o cenho fechado. 

– Athos Fridenreich. Foi artilheiro, tendo marcado mais de 1.239 gols, 

ao longo da carreira. 

– E o que tem ele? 

– Frid era filho de um alemão com uma professora negra. Essa mistura 

fez um craque de bola mestiço, metade branco, metade negro, que teve que 

ralar muito para subir até o topo e ser reconhecido.  

Vica ficou olhando para Blitz, que se mantinha virado para a televisão.  

– É aí, nessa parte final, que a minha história se confunde com a dele, 

cara – falou Blitz se virando e encarando Vica.  
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O olhar de Blitz era frio e seguro. Contudo, esse tipo de coisa não 

metia medo em Vica. Ainda assim, ele sentiu que deveria desviar, naquele 

momento, pois, afinal de contas, o garoto havia matado um homem a sangue-

frio.  

Ele se voltou para a televisão. Blitz o acompanhou. Todavia, esse foco 

não se manteve.  

– Você o conhecia? – questionou Blitz. 

– De quem você está falando, garoto? – respondeu Vica sentindo a 

tensão crescendo.  

– Lavezzi... – insistiu Blitz.  

– Não. – De fato, Vica não o conhecia.  

– Não se engane. Era um escroque qualquer, como a maioria desses 

caras que estão sendo investigados por crimes graúdos.  

– “Crimes graúdos”? Não me faça rir, garoto – largou Vica. 

– To falando de “colarinho branco”, cara. Se liga... 

Vica preferiu silenciar novamente. Blitz prosseguiu: 

– Ele era contador do “velho”. Essa fachada de aposentado era piada...  

– Que “velho”? – questionou Vica.  

– Ora quem... Marconi – disse Blitz.  

Vica chegou a engolir em seco ao escutar aquele nome.  

– Como todo sujeito que mexe com dinheiro, o idiota foi ficando 

ganancioso. Até o dia em que começou a desviar grana do velho para os seus 

bolsos. Baita cagada. 

– Sei... – assentiu Vica tentando aparentar desinteresse.  

– Naquele bairro antigo e esquecido pela cidade, tudo pertence ao 

velho. As coisas, as pessoas, os bichos. Tudo faz parte do campo de colheita 

dele, saca? 

Vica olhou firme para Blitz. Ele sabia muito bem do que ele estava 

falando.  

– Se você precisa de alguma “parada”, ele está lá para você. Sempre 

disponível no seu escritório. 

De novo, a sensação de que sabia exatamente do que o garoto estava 

falando tomou conta de Vica, a ponto de dar uma leve disparada em seus 

batimentos cardíacos. 
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– Eu não moro nesse bairro maldito. Aliás, nem sou desta cidade. Mas, 

a partir do momento em que você fica devendo um favor para o velho, cai na 

armadilha.  

Vica deixou o garoto seguir falando. 

– É uma armadilha, pois, logo ali na frente, o velho cobra a volta. E 

quando isso acontece, você tenta resistir, já que sabe que vai se meter numa 

fria. Mas não adianta... Depois de suar em bicas, se fodendo em febre e 

calafrios, você é obrigado a cumprir com a sua parte. É tipo uma energia 

fodida que arrasta você de volta para o bairro, para “ele”... 

O olhar parado de Blitz, mirando o vazio, fez com que Vica ficasse 

alerta. 

– Tudo não passa da repetição de uma cena de teatro... – largou Blitz.  

– De que piração você tá falando agora, garoto? – questionou Vica, 

testando até onde Blitz ia.  

– Aquela peça alemã, em que o médico faz um pacto com o diabo para 

obter os grandes segredos da humanidade... 

Vica não conseguia acreditar que aquele jovem delinquente, que 

assassinou um homem a tiros, estivesse falando sobre teatro agora. Uma 

notícia na televisão atraiu a sua atenção:  

– Hoje, em plena hora do rush, enquanto trabalhadores comuns 

regressavam para os seus lares, um homem, dirigindo um esportivo, invadiu a 

contramão da pista de retorno de quem vem no sentido de Morro Escócia, 

forçando os carros e caminhões que trafegavam a desviar. Por sorte, não houve 

um acidente feio, apesar de alguns veículos terem sido obrigados a procurar o 

acostamento.  

Enquanto a notícia ia sendo narrada, a televisão passava as imagens 

do carro avançando na contramão, gravadas pelas câmeras de segurança. 

Nisso, uma foto de Vica, anunciado como o motorista do veículo transgressor, 

surge no canto da tela.  

– Caralho, cara! Você é o doido do carro? – perguntou Blitz. Vica não 

respondeu. Seguia assistindo à matéria. 

– Com mais informações do local, nosso repórter Kenny Courtois. 

A imagem cortava para o repórter de campo, diretamente da estrada.  

– Boa noite, Patrícia. Pois então, como vocês podem ver na nossa 

imagem, existem diversas marcas de pneus saindo da pista e vindo aqui, para 
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esse acostamento. Ali, no canto, próximo ao muro que faz a divisa, temos 

câmaras de pneus rasgadas, que ficaram pelo caminho.  

Blitz fez uma cara, atestando que a confusão havia sido feia.  

– Em um dos carros que quase colidiu com o veículo do infrator, 

encontravam-se o Senhor e a Senhora Leong, que voltavam à cidade, vindos de 

Morro Escócia. A senhora Leong estava muita nervosa, Patrícia. Ela pediu para 

não falar. Mas nós conseguimos falar com o Sr. Leong, enquanto a polícia fazia 

os primeiros atendimentos. A reportagem é do nosso repórter Toni Alejo.  

– Olá, Kenny. Então, Sr. Leong, você pode nos dizer o que aconteceu? – 

indagou Toni. 

– Nós estávamos voltando de Morro Escócia, quando o carro da frente 

abriu para o lado e esse lunático apareceu, dirigindo a toda. Quase não deu 

tempo de desviar. 

– O que você acha que motivou isso? – questionou o repórter. 

– Não faço ideia. Só sei que a população não aguenta mais isso! Todo o 

dia é um marginal, um lunático, um maluco, atirando e matando. Hoje isso. 

Queremos um pouco de segurança. É isso... Apenas um pouco de segurança! 

A reportagem tem um corte rápido e retorna para a imagem de 

Patrícia, no estúdio.  

– Gata ela, não? – diz Blitz.  

– De quem você está falando? 

– Ela, Patrícia Quintana. A âncora... – apontou Blitz. 

Vica não respondeu.  

– Aposto que ela não é daqui. Tem alguma mistura latina ali.  

Naquele instante, a câmera dava um close em Patrícia, na bancada do 

programa.  

Blitz, então, olhou para Vica e fez um sinal obsceno com a mão junto 

à boca.  

Na televisão, Patrícia seguia falando: 

– O candidato à Prefeitura, Gorsky Pimp, manifestou-se em seu perfil no 

Twilight Zone sobre a prisão do menor de idade Daniel Blitz, suspeito do 

assassinato do contador René Lavezzi. O comentário afirma:  

– É preciso dar um basta a esses crimes brutais e impiedosos, 

exterminando com as criaturas que os praticam. Para isso, é preciso dar um fim 

a razão que garante a impunidade. A própria existência de criaturas criminosas 
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em nossa sociedade garante essa impunidade. A aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal, é o primeiro passo. Rogo 

pela lucidez dos nossos parlamentares.  

Vica olhou fixamente para a imagem de Gorsky Pimp, que aparecia no 

canto da tela. Ela fora retirada da rede social, onde a manifestação fora 

postada. Havia algo errado com ela. Algo assustador e maligno que se 

expandia a partir dos olhos do candidato. Estes pareciam duas bolas 

flamejantes, prontas para irradiar uma torrente de chamas e incinerar aqueles 

que ousassem cruzar o seu caminho.  

– Você viu isso? – disse Vica, boquiaberto. 

– Isso o que, cara? O lance da aprovação da maioridade penal? Isso é 

“jogar para a torcida”.  

Vica não retorquiu. Seguia aturdido com a imagem dos olhos 

flamejantes de Pimp.  

– Francamente, estou cagando para isso... – desdenhou Blitz.  

– E-Eu me refiro aos olhos... os olhos na imagem do candidato que 

apareceu na televisão – falou Vica, chegando a tremer a voz.  

– Não notei nada nos olhos do cara. Para mim, estranha é a maneira 

como esse cara subverte o argumento. 

A fala de Blitz desviou a atenção de Vica. Ele, então, forçou um pouco 

a memória, tentando puxar as palavras utilizadas por Gorsky Pimp em sua 

manifestação na rede social. Todavia, não tinha a certeza exata a ponto de dar 

uma resposta a Blitz. 

– Eu tenho a impressão de já ter lido, ou ouvido, esse mesmo 

argumento, em outro momento, mas com um significado completamente 

diferente – referiu Blitz.  

Notando que Vica não estava mais dando bola para o que ele estava 

dizendo, pois havia se voltado para a televisão, Blitz provocou: 

– Você está tenso, cara. Dá para sentir... 

– Deve ser porque eu não estou acostumado a estar algemado, 

sentado em um banco de delegacia, junto a um assassino. 

Blitz deu um sorriso. Os dois voltaram ao silêncio. Entretanto, Blitz 

tornou a falar: 

– Cara, na sua testa está gritante a palavra “culpa”. 

– “Na minha testa”?! Vá se foder, garoto! – devolveu Vica, irritado. 
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– Sim. Na sua. A culpa como calvário pelo próprio fracasso. Um rótulo 

que as pessoas deveriam colocar em você só na morte.  

– Você só fala merda, garoto. Está se cagando de medo, isso sim, pois 

vão atirar você numa jaula, com um monte de marmanjo, loucos para 

arrombar o seu rabo e transformá-lo na namoradinha deles. E, em função 

disso, vem com esse monte de lero-lero sobre peças de teatro e teses 

sofisticadas sobre as pessoas.  

Blitz não fez questão de contestar Vica, restando por dizer: 

– O que garante a nossa inocência é viver. 

Um grito de ordem encerrou a conversa entre os dois: 

– Cale a boca, Blitz! 

Vica olhou para o policial, com uma prancheta em mãos, parado na 

porta da sala de espera. 

– Augusto Vicariantis?  

– Sim – respondeu, Vica.  

– Vamos indo. O seu advogado está aqui... 

Vica se levantou e, ainda algemado, caminhou até o policial. Este, por 

sua vez, colocou a prancheta debaixo do braço e, com uma pequena chave 

prateada, abriu as algemas.  

– Venha – ordenou. 

Antes de deixar a sala, Vica deu uma olhada, por sobre o ombro, para 

Blitz. Ele estava lá, sentado. Não aparentava qualquer expressão de medo ou 

nervosismo. As imagens do jornal continuavam passando na televisão, 

trazendo a repercussão do dia a dia na cidade.  

Já no hall da delegacia, Vica encontrou Baiuca e seu pai, Leonel, 

parados em frente ao balcão do oficial de expedição.  

– Tudo bem com você? – perguntou Baiuca, deixando transparecer um 

tom enfurecido com o amigo.  

– Sim. Só quero ir para casa – respondeu Vica, olhando-o dentro dos 

olhos.  

Baiuca sentiu que aquele não era o momento para questionamentos.  

– Aqui... – disse o oficial de expedição, ao atirar os pertences de Vica 

sobre o balcão.  

Os três olharam para ele, reprovando o ato agressivo. Dando de 

ombros, o oficial ordenou: 
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– Confira os seus pertences e, se estiver de acordo, assine o recibo.  

Vica procurou Leonel, buscando o seu assentimento. Ele fez um sinal 

positivo com a cabeça. Apesar de seus olhos arderem de cansaço, Vica deu 

uma espiada por cima em seus objetos. Não era muita coisa. Carteira e chaves 

de casa. Sem muita paciência, colocou tudo nos bolsos das calças e assinou o 

recibo.  

O oficial da expedição carimbou duas vias e as rubricou, empurrando 

uma cópia na direção de Vica. Baiuca pegou o documento por ele, pois o 

amigo já caminhava ao lado de Leonel, rumo à saída.  

– Mas olha quem eu encontro! – disse uma voz vinda da entrada da 

porta.  

Vica e Leonel pararam no átrio, diante do falastrão que recém havia 

chegado. 

– Bem, já que o Dr. Leonel não me apresenta, deixe que eu mesmo o 

faço. Prazer, Dr. Antônio Marlos... – anunciou, estendendo a mão para Vica. 

Este, por sua vez, não estava nem um pouco a fim de participar daquele circo. 

Sendo assim, não devolveu o cumprimento.  

– Ha, ha! Está bem. Está bem.  

Naquele momento, Baiuca se juntou a Vica e ao pai.  

– Ah, o jovem José Pedro. Quanto tempo...  

– Doutor... – devolveu Baiuca, empregando o máximo de secura no 

tom.  

– Pelo que eu percebo, ademais, vocês já captaram o seu 

delinquente... – insinuou Antônio Marlos, agora olhando para Vica, de cima a 

baixo.  

– Ora, seu... – Antes que Baiuca partisse para cima de Antônio Marlos, 

Leonel o segurou pela camisa.  

– Não vale a pena, filho – ordenou Leonel fazendo sinal para que ele 

acompanhasse Vica para fora da delegacia.  

– Verdade, Leonel. Você sempre foi atento ao perigo, não é?  

Sem devolver a provocação, Leonel virou-lhe as costas e caminhou em 

direção à saída. Contudo, ainda teve tempo de ouvi-lo gritar. 

– Muito bem, muito bem! Onde está Blitz, aquele meu pequeno 

criminoso? É hora de termos aquela conversinha particular entre cliente e 

advogado.  
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Baiuca e Vica esperavam já dentro do carro. Este, por sua vez, estava 

estacionado perto do meio fio, em frente à delegacia. Leonel sentiu alguns 

pingos de chuva enquanto ia se aproximando do veículo. Foi só abrir e bater à 

porta do motorista para que o gotejar se transformasse em uma chuvarada 

torrencial.  

– Porra, Vica! Onde é que você estava com a cabeça? Não viu o que 

esses caras fizeram com o Martin, caralho? – berrava Baiuca, do banco do 

carona, ao amigo que estava sentado atrás. 

Vica não lhe respondeu, mantendo seu olhar em um ponto qualquer 

da rua.  

– Pai? Tudo bem? – perguntou Baiuca a Leonel, vendo ele estático.  

Leonel olhou para Vica no espelho retrovisor. Logo depois, dirigiu-se 

ao filho: 

– Deixe ele em paz, José Pedro. Outra hora vocês poderão conversar 

com mais calma. 

Um raio cortou o céu naquele momento. A respiração de Baiuca 

denunciava a sua agitação interna, ainda à espera de que Vica lhe desse 

alguma explicação plausível para aquele ato supostamente suicida. 

Entretanto, respeitava muito o seu pai, optando por se arrumar no banco do 

carona e esperar por outra oportunidade de conversar com o amigo.  

Leonel girou a chave e deu a partida no velho Escort, modelo 89. O 

carburador fez expelir uma quantidade absurda de fumaça pelo cano de 

descarga antes de partirem. Dentro do carro, um silêncio sepulcral tomou 

conta durante o percurso da delegacia até a Medianeira.  

Já no bairro, ao ingressarem na Irmãos Borba, Leonel passou pela sua 

residência e guiou o carro até o endereço onde moravam Vica e a família.  

Esses, por sua vez, possuíam uma moradia geminada, de corredores 

estreitos, sete casas adiante do endereço dos Baiuca. 

Vica botou a mão no ombro de Leonel e lhe agradeceu. Na sequência 

fez o mesmo com Baiuca. Ele desceu do carro, bateu a porta e caminhou em 

direção a sua casa. A chuva continuava a cair, deixando Vica encharcado.  

Contudo, antes que ele chegasse a botar a chave na fechadura, a porta 

se abriu. 

– Você tem merda na cabeça, é?! – bradou Vana, em fúria.  

Naquele mesmo instante, um raio rasgou o céu.  
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Ainda em raiva, Vana avançou sobre Vica, dando-lhe pequenos socos 

no peito. Ele deu dois passos para trás. Os golpes não chegavam a machucá-

lo e, portanto, deixou que ela continuasse, como forma de permitir a ela 

extravasar.  

– Seu merda! Seu merda! – gritava ela, ainda investindo sobre o 

marido.  

Os dois foram caminhando em direção à calçada. O chambre de Vana 

já estava encharcado. Seu cabelo, antes impecavelmente liso, agora escorria 

desalinhado pelos ombros. 

Mais um raio se sucedeu, sendo marcado pela respiração nervosa de 

Vana, assim que o estrondo se dissipou.  

Vica, então, segurou delicadamente as mãos de Vana, tendo todo o 

cuidado para não a machucar. Em seguida, encarou a esposa dentro dos olhos 

e disse: 

– Vana, hoje não. 

A chuva seguia torrencial, com outro raio performático deixando o seu 

rastro. 

Vica repetiu: 

– Hoje não. Por favor... 

– E-Está bem. E-Está bem.  

Assim que Vica a soltou, ela levou as duas mãos ao seu rosto, tocando-

o carinhosamente. 

– Vamos entrar. Venha... – disse Vana, abraçando o marido, pela 

cintura.  

 

 

 

UM BOM MOMENTO NO TEMPO  
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Naquele final de tarde de domingo, Vica não estava nada bem. Ao 

longo do dia, já havia vomitado duas vezes. O remédio para enjoo ingerido 

não tinha feito diferença alguma. Sentia-se tonto e desorientado. Por tudo 

isso, Vana disse a ele para ir se deitar.  

Sua testa largava os primeiros sinais de suor frio, com gotículas 

surgindo nas ranhuras. Vica levou sua mão à região, procurando sinais de 

febre. Para ele, tudo isso decorria de algum efeito colateral das infusões da 

droga. O fato de as suas costas apresentarem uma dor descomunal apesar dos 

analgésicos consumidos ajudava para aumentar a sua preocupação.  

Lá de cima, ele podia escutar os pratos batendo no escorredor, 

conforme Vana os ia acomodando. De resto, a casa estava silenciosa. 

Ao olhar para o lado, deparou-se com Pedro escalando a lateral da 

cama. Vica pensou que ele talvez já estivesse ali pelo quarto há um tempo, só 

observando o pai atirado na cama.  

Sem dizer nada, Pedro se acomodou ao lado de Vica e o abraçou, 

colando o seu rosto na altura do peito do pai. 

Uma bola de emoção subiu pela garganta de Vica, interrompendo o 

mal-estar de antes. Seus olhos marejaram e uma lágrima correu pelo seu 

rosto. 

Ambos permanecerem ali, parados, enquanto o único barulho que 

ressoava era aquele que vinha dos sons dos pratos sendo postos no 

escorredor. 
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A COR QUENTE E FRIA 
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GIALLO 

– Augusto e Ivana – chamou a hostess do restaurante.  

– Aqui – disse Vica, trazendo Vana pela mão. 

– Boa noite. Temos aquela mesa, bem à direita. Pode ser? 

– Claro – respondeu Vica.  

O casal, então, entrou no restaurante e foi em direção à mesa 

indicada.  

– Por favor, senhora... – disse um garçom puxando uma cadeira para 

que Vana sentasse.  

– Obrigada – agradeceu ela.  

Sorrindo, ela tirou o casaco, um sobretudo feminino preto, com 

detalhes na lapela, cuja bainha terminava no joelho, e entregou-o ao garçom. 

Ele o acomodou, com delicadeza, no encosto da cadeira.  

Vica olhou detidamente para sua esposa. Ela estava linda. Por debaixo 

do casaco, Vana revelou um vestido generosamente decotado, com a saia 

valorizando o formato das suas pernas. Estas estavam protegidas do frio por 

uma meia-calça escura, levemente transparente, com seus pés calçando um 

par de elegantes stilettos, em um tom lilás escuro, que aumentavam o seu 1,66 

em dez centímetros.  

O garçom ofereceu a mesma gentileza a Vica. Contudo, este sinalizou 

que não era necessário. Vestindo um blazer grafite escuro, com uma camisa 

social azul-clara por baixo, ele disse ao homem, em tom de brincadeira: 

– Não quero desarmar o meu “compuse”. – O garçom assentiu, 

entregou-lhes o cardápio e saiu para atender outra mesa. 

Vana apoiou os cotovelos na mesa e entrecruzou os dedos das mãos. 

Em seguida, falou baixinho para o marido, dando-lhe um sorrisinho: 

– “Compuse”? Essa é nova para mim, senhor Augusto. 

Vica sorriu e esclareceu: 

– Foi o Baiuca que me veio com essa uma vez. Eu achei um barato. 

Claro que eu não disse isso para o gordo. Senão, já viu, né?  

Os dois riram das atitudes tresloucadas do amigo. No entanto, aos 

poucos, foram percebendo uma cantoria. Essa mesma já estava presente pelo 

restaurante, ecoando por todos os seus cantos, apesar de vir do salão ao lado.  
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Um homem se destacava puxando a primeira voz, com uma taça de 

vinho na mão. 

– Una mattina mi son’ svegliato5... 

Os demais convidados, alguns sentados, outros de pé, seguiam 

fazendo a segunda voz, aos berros, na parte da canção que se sucedia:  

– Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!  

– Olha lá, Vica. Não é aquele advogado que está defendendo o garoto 

que matou o contador a tiros no D’Agostini?  

Vica virou a cabeça e encontrou a figura de Antônio Marlos, abraçado 

por seus patrícios. Ele continuava a cantar, a plenos pulmões, com os demais 

o acompanhando.  

– Sim. É ele mesmo... 

O caso envolvendo Daniel Blitz estava em todas as manchetes, 

paralelamente à repercussão sobre a tramitação da Proposta de Emenda 

sobre a maioridade penal. Todo o cenário era tenso e desfavorável ao jovem 

assassino, havendo pressão pela aprovação e para que ele fosse feito de 

exemplo.  

Mas isso pouco importava para Antônio Marlos. O que ele queria era 

ser o primeiro no cortejo, logo atrás de Blitz, quando este subisse a longa 

escadaria do tribunal. Essa imagem o deixava extasiado.  

– Nós somos a resistência, amigos! Nós somos a resistência! – berrava 

Antônio Marlos.  

– Uhhhuuu!!  

– É isso aí!!! 

– Bravo! Bravo! 

– Esse tipo de cara não deve ter consciência. Imagina, estão sempre 

metidos com corrupção, roubos e assassinatos – repudiou Vana. 

– Concordo que deve ser difícil, mas o Baiuca e o pai dele também 

atuam nessa área e... – tentou responder Vica, mas notou que Vana ainda 

olhava para a algazarra do outro salão.  

                                                           
5 Canção popular italiana, composta no final do século XIX, que ganhou fama a partir 

da série La Casa de Papel.  
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– Esqueça deles... – disse Vica à esposa, pegando em sua mão. Vana 

se voltou para ele. 

Os dois ficaram olhando um para o outro, com as mãos entrelaçadas. 

Novamente, Vica estava vidrado na beleza de sua mulher. Um delineador 

destacava seus olhos, com um traçado alongado, puxando para o canto 

externo, dando-lhe um visual extremamente elegante. Um blush suave 

realçava as maçãs do rosto, enquanto um batom matte deixava os seus lábios 

perfeitamente desenhados. 

Os brincos e o pingente que adornava o seu pescoço eram heranças de 

sua mãe, e Vana adorava usá-los em ocasiões importantes. E essa era uma 

ocasião dessas, já que fazia muito tempo que ela e Vica não saíam para jantar 

apenas os dois. 

Em pensamento, Vana continuava agradecendo à sua irmã, Cláudia, 

pois mesmo com todo o caos da separação ela topara ficar com Pedro naquela 

noite.  

– E aí, bonitão? Você parece que tem algo para me dizer... – falou 

Vana, ao seu estilo.  

– Hã, sim, sim. Tenho – respondeu Vica.  

– Cospe de uma vez, Vica...  

– Já escolheram os seus pedidos? – indagou o garçom, retornando à 

mesa.  

Vica olhou para o cardápio à procura de algo. Todavia, tomando a 

dianteira, foi Vana quem lhe respondeu: 

– Pode trazer duas taças desse cabernet, por favor. Depois pedimos os 

pratos.  

– Sim, senhora. É para já. – O garçom anotou as bebidas e saiu em 

direção à cozinha. 

– E daí? – perguntou Vana, apoiando os cotovelos na mesa e 

entrecruzando os dedos da mão novamente. 

– Bem, e se eu optasse por um empréstimo? O que você diria? 

Vana desarmou a sua posição, baixando as mãos para fora da mesa.  

– Como assim, Vica? – devolveu ao marido, bastante surpresa. 

– Ora, Vana, eu sei que está sendo difícil para você suportar todas as 

nossas contas enquanto eu não consigo uma porra de um emprego.  
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– Não estou entendendo você, Vica... – disse Vana, recostando-se no 

encosto da cadeira e cruzando os braços. 

Vica abaixou um pouco o tom da sua fala, chegando a olhar para os 

lados. 

– O que eu estou tentando lhe perguntar é se eu, apenas como uma 

alternativa, pegasse um empréstimo com... 

– Pode ir parando aí! – bradou Vana, fazendo um gesto com a mão 

para o marido.  

– Mas eu... – falou Vica, tentando retomar.  

– Você acha que eu sou burra? – indagou Vana de cara fechada. 

Vica enfrentou o olhar enraivado da esposa e lhe respondeu: 

– Não.  

– Que bom... 

Os dois ficaram se olhando, de cenho fechado, até que Vana falou: 

– Eu não quero você envolvido com esse velho, Vica... 

– Que “velho”, Vana? – devolveu ele, tentando desconversar.  

– Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Não se faça de 

besta.  

 Vica sabia que a esposa era uma adversária dura de enfrentar em uma 

discussão. Ainda mais se ela tinha razão.  

– Até parece que você não viu o que aconteceu lá na Dr. Rocco, hein, 

Vica?  

 

– Pagamento ou empréstimo? – perguntou Mariano, realizando uma 

espécie de triagem.  

– H-Hã, empréstimo... – disse Vica, gaguejando.  

Estavam apenas os dois naquela que parecia ser uma recepção.  

– Nome? – questionou Mariano, com o dedo parado sobre a agenda.  

– Augusto – informou Vica. 

– Augusto de que, porra? – devolveu Mariano, já irritado.  

Vica já havia visto o capanga de Marconi diversas vezes pelo bairro, 

coletando junto aos comerciantes. Entretanto, ele sabia que não era hora de 

bancar o esperto. Assim, respondeu: 

– Augusto Vicariantis. 
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Mariano procurou o nome na lista anotada na agenda na parte daqueles 

à espera de um empréstimo.  

– Você não está na lista, cara – disse Mariano, fechando a agenda.  

– Não. Não estou, pois eu não marquei hora para vir – retorquiu Vica, com 

uma segurança que ele próprio não sabia de onde havia tirado para aquela 

ocasião. 

Mariano não lhe respondeu de imediato. Parecia escanear Vica com os 

olhos, tentando sacar qual era a sua.  

– Tudo bem – disse por fim, levantando-se de trás da mesa. – Fica ali, de 

frente para a porta e abre os braços e as pernas – ordenou Mariano.  

Vica obedeceu. Mariano, então, fez a revista para a qual fora treinado, 

procurando por alguma arma escondida.  

– Beleza, cara. Agora esvazia os bolsos e tira os sapatos, para eu dar uma 

olhada no que tem aí...  

Novamente, Vica obedeceu ao procedimento. Não havia nada demais, 

além de sua carteira, chaves, e uma meia furada, bem no dedão do pé direito.  

– Está bem... – disse Mariano, abrindo a porta para que Vica pudesse 

entrar. 

– O senhor Marconi está resolvendo um compromisso na rua. Mas, logo, 

logo, ele tá aí. Você pode aguardar ali, na sala de espera.  

Assim que Vica passou para a tal sala de espera, Mariano fechou a porta. 

Para surpresa dele, existia outra pessoa ali com ele. E, indo contra todos os seus 

desejos, Vica conhecia o sujeito. Tratava-se de Jairo Rohr, simplesmente o 

proprietário da Central de Ferramentas – Mega Store. 

A partir disso, ele pensou que uma grande parte dos moradores do bairro 

ou estavam na lista do pagamento ou na lista do empréstimo controladas pelo 

capanga na outra sala.  

– Bom dia... – disse Vica, resolvendo por cumprimentar o senhor Rohr. 

Todavia, o máximo de receptividade que obteve foi um sinal do sujeito 

com a cabeça. Vica, então, sentou-se em uma das cadeiras de madeira, 

encostada na parede contrária de onde estava Rohr.  

Sobre a cabeça de Rohr ficava um antigo e barulhento ar-condicionado. 

Pela sua tela saía um vento quente, que parecia tornar a sala de espera ainda 

mais claustrofóbica do que já era. À direita de Vica, havia outra porta. No seu 
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pensamento, Vica desconfiou que essa porta, em especial, deveria dar para o 

escritório de Marconi.  

Se sentindo um pouco abafado, Vica abriu o zíper da sua jaqueta. Rohr, 

por sua vez, mal se mexia. Dava para ver que estava nervoso, a ponto de 

estourar, pois da sua testa rolavam umas gotas finas de suor.  

Rohr era careca, mas mantinha um bem cuidado cavanhaque grisalho. 

Para proteger a cabeça do frio, usava um boné, estilo boina italiana, que 

combinava com um cachecol escuro, enrolado no pescoço, e um casaco grosso, 

verde-musgo. Contudo, não era isso que chamava a atenção de Vica de fato, mas 

sim uma maleta marrom de couro de crocodilo, gasta pelo tempo, sem fole ou 

bolsos laterais, que o empresário abraçava.  

“Couro de crocodilo? Isso nem se usa mais...”, pensou Vica, recordando 

dos tempos do seu avô, que possuía uma maleta muito semelhante, só que de 

cor mais escura.  

Vica lembrou, ainda, que esse tipo de maleta costumava ser pesada. 

Talvez aquela tivesse uns 2kg, pelo tamanho que aparentava.  

Percebendo que Rohr tinha notado o seu olhar para ele, Vica desviou a 

sua atenção para a porta à sua direita. Não demorou muito, ela se abriu, com 

suas dobradiças rangendo. 

Ruiz, de quem Vica lembrava muito bem, surgiu pela porta e disse para 

Rohr: 

– Vamos lá?  

– O Sr. Marconi já chegou? – devolveu Rohr se levantando, sem deixar 

de abraçar a maleta.  

– Ainda não, mas já está perto. Ele me mandou uma mensagem pelo 

celular e pediu para você ir passando...  

– Ok, então.  

– Por favor... – disse Ruiz, fazendo um sinal para que Rohr entrasse para 

a outra sala.  

Assim que os dois entraram, a porta tornou a se fechar. Vica ficou 

pensando se deveria mesmo estar ali, metido em um escritório clandestino, na 

Vila Doutor Crocco, a ponto de pedir um empréstimo para o ser mais perigoso que 

ele conhecia. Ao mesmo tempo, na sua cabeça, vinha a questão: mas e quem lhe 

daria um empréstimo, sabendo que ele morreria dali a uns seis meses? Ou talvez 

até menos. Era o momento de tomar uma decisão. Contudo, uma decisão que 
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poderia mudar os rumos do tempo que tinha de vida, com consequências diretas 

para a sua família. 

Antes que ele pudesse tirar qualquer conclusão, a porta a sua esquerda 

se abriu, fazendo o mesmo som enferrujado daquela à direita. 

Vica viu a silhueta de Mariano adentrando na sala de espera. Todavia, 

tinha algo de diferente acontecendo: 

– M-Mas o quê? – retorquiu ele, pego de surpresa. 

Logo atrás de Mariano havia um atirador, vestindo uma máscara de 

esqui, roupas e luvas pretas. Ele portava uma escopeta, calibre 28, de cano 

serrado.  

Apavorado, Vica congelou na cadeira onde estava sentado. O atirador, 

por sua vez, olhou para ele rapidamente, deixando claro que identificara a sua 

presença na sala. Porém, cutucando Mariano com a arma, os dois seguiram em 

frente.  

– Noc. Noc. Ruiz, aqui é o Mariano. Tô entrando... – disse o capanga, 

batendo e girando a maçaneta da porta. 

– Porra, cara! É para você ficar lá na fren... Merda – respondeu Ruiz, de 

dentro da outra sala, enquanto o atirador e Mariano avançavam. 

Tomado por puro instinto, Vica conseguiu levantar da sua cadeira e, 

mesmo com o coração quase a escapar pela sua garganta, caminhou a passos 

rápidos para a porta à sua esquerda e dali para a saída do escritório da Vila 

Doutor Crocco.  

A entrada do escritório dava para a parte destinada a carga e descarga 

do grande atacado, que se mantinha no início da Vila. Não havia ninguém por ali 

naquele momento.  

O coração de Vica continuava batendo descontrolado, dando a entender 

que saltaria pela sua boca. Ele levou a mão ao peito e tentou puxar o ar com 

calma, a fim de se restabelecer um pouco. Foi quando escutou o primeiro disparo. 

Tratava-se de um estampido forte, cujo barulho era impossível de ser 

ignorado.  

O tiro em questão acertou Ruiz no peito fazendo com que o seu corpo 

fosse arremessado para trás.  

– M-Meus Deus! – Vica, então, apertou o passo.  

Entretanto, sua pressa não foi suficiente para impedir que ele ouvisse 

mais um tiro, fazendo com que saltasse levemente do chão. 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

149 
 

O segundo disparo, feito pelo atirador, atingiu Mariano pelas costas. O 

seu corpo tombou de frente no chão, já sem vida.  

Antes que Vica deixasse o pátio de carga e descarga, ouviu o terceiro tiro, 

cuja trajetória varou a cabeça de Jairo Rohr, espalhando seu sangue na parede 

em um formato que lembrava um Teste de Rorschach.  

Completamente aturdido, Vica caminhou pela estreita ruela que fazia 

uma curva suave e levava até a avenida Carlos Murtosa. Ele olhou para trás. 

Ninguém o seguira.  

Quando os primeiros gritos começavam a ser ouvidos, Vica já estava 

seguro, a uma boa distância e a caminho de casa. 

 

– Vica? Vica? – insistiu Vana, irritada pela falta de atenção 

momentânea do marido. 

– Sim, Vana. Eu li as notícias a respeito do ocorrido na Dr. Rocco. Foi 

bem feio... 

Vana ficou olhando para o marido. Ainda na posição aguerrida, 

prosseguiu: 

– Olha para mim, Vica. Eu vou perguntar uma coisa para você e eu 

quero que você me responda com sinceridade...  

Ela respirou fundo antes de fazer a pergunta, cuja resposta começara 

a nutrir certa aflição:  

 – Vica, você está envolvido em algum negócio sujo do velho?  

Foi a vez de Vica olhar para a mulher. Ele respondeu: 

– Não, Vana. Eu não estou envolvido em nada com o Marconi. 

Vana não gostou de Vica ter tocado naquele nome maldito e fechou 

um pouco o semblante. 

– Aqui está! – disse o garçom, surgindo de repente para servir as taças 

de vinho ao casal.  

O garçom esperou que Vica degustasse o primeiro gole. Mesmo não 

sendo um grande entendedor de vinhos, fez um sinal de que a bebida estava 

ótima. 

As duas taças ficaram ali paradas, sem serem tocadas. Havia um clima 

de tensão no ar que terminara por perturbar uma noite que se descortinava 

prazerosa para o casal.  
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– Vica, você lembra que o meu pai era um cara com a mente aberta e 

muito espiritualizado? – indagou Vana. 

– Lembro, sim. 

– Logo que nos mudamos para o bairro, eu recém havia entrado na 

adolescência e era meio cabecinha de vento. Não demorou muito para que 

topássemos com o Marconi.  

Vica repousou suas mãos sobre as coxas. Era a forma que ele usava 

para relaxar e se concentrar na conversa. 

– Foi um encontro casual. Recordo que estávamos na banca de revistas 

do seu Sinval... 

Vana parou um segundo, refletindo. 

– Uma merda o que aconteceu com o Martin... – disse ela. 

– Sim.  

– Bem, meu pai e eu sempre parávamos ali para ele comprar o jornal, 

no domingo de manhã. Enquanto estávamos pagando, o Marconi entrou 

acompanhado de uns dois capangas. Estes, sempre de terno preto. Sempre...  

Para Vica, a entonação, proposital, na última palavra dita pela esposa 

parecia conectar a história dela com o que ainda hoje ocorria no bairro onde 

ambos moravam.  

– Ele tinha algo para resolver com o seu Sinval. Isso era nítido até para 

mim, pois ele ficou muito nervoso logo de cara. Mas não mais do que o meu 

pai.  

Vica começava a se perguntar onde é que ela estava querendo chegar 

com tudo aquilo. Contudo, não fez qualquer menção de a interromper.  

– Eu lembro que, logo que o meu pai virou e bateu os olhos no Marconi, 

ele viu algo muito, mas muito ruim, que o fez deixar o jornal ali mesmo. Meu 

pai me pegou pela mão e meio que me arrastou para a rua e dali fomos reto 

para a nossa casa. Assim que chegamos, ele me puxou para perto dele e me 

disse, com os olhos estalando de pavor: 

– Existem demônios que assumem a forma humana e se misturam com 

as pessoas na sociedade para praticar o mal. Você só consegue identificá-los 

quando eles se distraem ou quando se deixam ver. Você está me escutando, 

Ivana?  

– Eu disse a ele que sim, claro. O meu pai, então, falou: 
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– Esse senhor que nós vimos, lá na banca, é um deles. Eu quero que você 

me prometa que nunca vai parar para falar com esse homem. Que nunca vai 

deixar que ele a convença a fazer qualquer coisa. Você promete, Ivana? 

– Eu prometi a ele, Vica. O meu pai não precisou me dizer mais nada. 

E nem precisaria... Ele viu quem de fato era esse velho nojento. E todo aquele 

pavor que se instalou no meu pai me bastou para ter a certeza de que sempre 

que esse escroto estivesse passando na calçada eu deveria atravessar a rua. E 

que nunca, na verdade jamais, eu poderia me permitir escutá-lo, pois as 

palavras dele embebedariam e levariam a minha alma para sempre.  

Vana pegou a taça de vinho e tomou um gole, sem oferecer qualquer 

brinde ao marido. Ele, por sua vez, desviara o olhar para o outro salão, onde 

encontrara a figura de Antônio Marlos, ainda a entoar sua cantoria com seus 

patrícios. 

– E você acredita em demônios, Vana? – perguntou Vica, pegando-a 

de surpresa, já que ela não tinha certeza se ele estava dando seriedade ao 

assunto.  

– Eu acredito que existam pessoas más das quais não quero estar 

perto.  

Por fim, Vica pegou a sua taça e se dirigiu à esposa: 

– Vana, eu prometo que não estou metido e nem vou me meter em 

nenhuma sujeira com esse velho asqueroso. 

Vana sorriu e devolveu o brinde. 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA Nº 4 (3º ROUND) 

– Boa noite a todos. Esta manhã começou triste para os moradores do 

bairro Medianeira. Após uma ligação, que denunciou ter ouvido tiros, a polícia 

compareceu ao anexo do atacado da Vila Doutor Rocco. Chegando lá, encontrou 

três cadáveres, resultado de uma chacina. Os corpos foram identificados como 

sendo Jairo Rohr, empresário, natural da cidade de Tio Bauer e dono da Central 

de Ferramentas – Mega Store, Ruiz dos Santos, nascido em São Bottas, com 
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passagem pela polícia por tentativa de assassinato, roubo e extorsão, e André 

Mariano, nascido na Capital, também com passagens por roubo e extorsão. A 

polícia ainda investiga a razão dos assassinatos, não descartando disputa de 

território entre quadrilhas. 

Patrícia, com seu cabelo amarrado em um elegante coque, assim que 

terminou a pauta sobre a chacina na Vila Doutor Crocco, virou-se para a 

câmera à sua esquerda e, com assustadora naturalidade, mudou o tom para 

abordar a próxima notícia: 

– Enquanto isso, bandeira de Gorsky Pimp, a Proposta de Emenda nº 4, 

que reduz a maioridade penal, teve hoje o seu primeiro turno de votação no 

Senado. Direto da sede do Legislativo Federal fala nosso enviado especial, o 

repórter Toni Alejo. 

– Patrícia e telespectadores, encerrou-se, agora há pouco, o primeiro 

turno de votação da Proposta de Emenda nº 4, que discute a maioridade penal 

no Senado. E, nesse primeiro turno, os parlamentares aprovaram a proposta, 

com o placar de 49 votos a favor e 32 votos contrários. 

O enquadramento da câmera se amplia, mostrando o repórter e o 

senador relator da Proposta parado ao seu lado. 

– Eu estou aqui com o senador Aloísio Maya, relator da Proposta de 

Emenda nº 4. Senador, o seu voto foi um dos 32 votos contrários. O senhor 

poderia expor aos nossos telespectadores o motivo? 

– Claro. Primeiramente, boa noite, Toni, e boa noite, igualmente, a todos 

que nos assistem. Tanto o meu voto quanto os da bancada à qual pertenço 

seguiram no sentido de que o texto que possibilita a responsabilização de 

menores não condiz com os princípios que este país primou por defender, dentre 

eles os relativos aos direitos humanos. Nós, senadores, não podemos permitir 

que um dispositivo legal promova a morte social de menores de idade, quando 

estes necessitam é de orientação, educação e de reinserção na coletividade.  

– Entendo, Senador. Patrícia, é com vocês aí no estúdio. 

– Obrigada, Toni. Enquanto isso, o atual prefeito da Capital, Milton 

Kallas, concedeu a sua primeira entrevista após o atentado sofrido na Prefeitura. 

A reportagem é do nosso enviado, Kenny Courtois.  

A imagem, então, rumou para a sala de imprensa do Poder Executivo 

local, com o prefeito sentado ao centro e o fiel secretário de Administração ao 

seu lado.  
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– Em primeiro lugar, quero mandar meus parabéns ao corpo de policiais 

da Capital pela sua atuação bem-sucedida naquele triste episódio que quase me 

vitimou, pondo fim à situação de refém que se encontrava a minha chefe de 

gabinete, sem que nenhum servidor ou espectador fosse fatalmente vitimado.  

O prefeito fez uma pausa, já programada por sua assessoria, 

permitindo os primeiros aplausos. Logo depois, a frase de efeito: 

– Hoje, com muito orgulho, posso dizer que não chora a família de um 

inocente – disse Kallas, ganhando outros tantos aplausos de seus 

correligionários.  

– E para aqueles que achavam que eu não iria mais participar das 

eleições, terão que aceitar o fato de que estou tão sólido quanto uma pedra – 

falou ele, erguendo-se com o apoio de uma bengala, aos flashes dos fotógrafos 

que compareceram ao evento.   
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MISSA AO PAPITO 

Quando as portas da igreja se abriram, as pessoas começaram a sair. 

Alguns iam em direção aos seus carros, parados no estacionamento ao lado. 

Outros voltavam para as suas casas a pé. De alguma forma, a maioria ali 

parecia tocada pelo forte sermão do padre durante a missa. O sermão fora 

sobre ciúmes enquanto pecado capital, passando pelo desperdício da vida 

humana em razão de algo tão inútil. O padre, claro, durante todo o tempo fez 

referência à tragédia que vitimara Martin, o filho único de Sinval e Lurdes 

Fabra. 

Sinval, por sua vez, aproveitou o momento em que Vica saía da igreja 

e o puxou pelo braço.  

– Seu Sinval, eu... – disse Vica, sem conseguir formular as palavras 

exatas para consolar o pai do amigo. 

– Você “sente muito”, garoto. É isso que ia dizer? Mentira!  

– Vica, o que está havendo aqui? – perguntou Vana, deixando Pedro 

aos cuidados de Cláudia. 

– Está tudo bem, Vana – falou ele à esposa, tentando acalmar a 

situação.  

– Nada está bem, Augusto! O Martin morreu. Você e eu estamos 

morrendo também...  

– Sinval, por favor... – implorou Lurdes, sua esposa. 

– Mas você, rapaz, parece querer ir muito antes, não é mesmo? – 

questionou ele, antes de tossir.  

– Seu Sinval, por favor se acalme – disse Baiuca, surgindo para tentar 

acabar com a discussão.  

– Não peça para que eu me acalme, seu viciado de merda! Pensa que 

eu não sei que você é metido com essas coisas desde muito?  

– Sinval, chega disso – falou Leonel, que viera para socorrer o filho.  

– Vá se danar, Leonel! – retorquiu Sinval antes de precisar ser acudido 

pela esposa, tamanha a explosão de tosse que havia lhe acometido.  
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– Já basta! – ordenou uma voz que parecia advir do próprio púlpito 

pastoral.  

O grupo olhou para trás e se deparou com a figura de Marconi em meio 

ao corredor dos bancos de madeira.  

– Este não é o local apropriado para esse tipo de discussão. Todos 

vocês sabem muito bem disso. Então, eu espero que respeitem esta casa... 

– Vem, Augusto... P-Por favor – disse Vana, puxando o marido para 

longe.  

Vica assentiu e se deixou levar. 

Leonel fez o mesmo com o filho, passando-lhe a mão pelo ombro e o 

conduzindo para a saída.  

– Você está bem, Sinval? – perguntou Marconi.  

– S-Sim. Tudo.  

– Ótimo – disse ele, tornando a sentar em um dos bancos. Aragão 

acompanhava tudo, de pé, escorado em uma das paredes.  

Já na rua, Jotapê esperava junto a Cláudia, Tobias e Pedro.  

– Você viu? A Laura e a mãe dela nem vieram para a missa.  

– É, eu vi, Cláudia.  

– Ouvi dizer que a Dona Mariza passou a mão na filha e a levou para 

passar uns dias fora do estado. 

Jotapê apenas balançou a cabeça negativamente. Tobias e Pedro 

corriam ao redor dos dois.  

Assim que os demais se juntaram a eles, Baiuca disse a todos: 

– Vamos lá, pessoal? 

Vendo que o grupo não demonstrou muito entusiasmo ao seu convite, 

ele se virou para Vica: 

– Vica, é importante...  

Sentindo isso, Vica tratou de ajudar a mobilizar todo mundo. 

– Está certo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá... 

Assim, todos se dirigiram para a casa de Baiuca e Leonel. O fiel Escort 

encontrava-se estacionado em frente à moradia, deixando a garagem 

disponível para a execução da homenagem programada por Baiuca. Ele 

mesmo havia aprontado tudo, naquela manhã, antes de ir à missa.  

Quando todos chegaram, lá estava postada a bateria, contendo um 

prato de condução e dois bons pratos de ataque, com um microfone de apoio; 
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um contrabaixo escuro da Fender, modelo antigo, e uma velha guitarra 

Gibson Les Paul, de coloração alaranjada, com um microfone principal 

postado a sua frente.  

Pedro e seu primo Tobias sentaram-se em dois caixotes de madeira, 

acomodados de frente para os instrumentos. Vana e Cláudia se colocaram, 

cada uma, ao lado do respectivo filho. Antes que tudo começasse, Leonel foi 

até a cozinha da casa e voltou de lá com um pack de cervejas. Depois de 

oferecer uma para cada um, pegou uma para si e se escorou na porta da 

garagem.  

Baiuca sentou-se em um banquinho e apanhou a sua Gibson. Depois 

de repousar o corpo da guitarra no joelho, ligou os amplificadores, 

manuseando o botão do som.  

Vica, por sua vez, pegou o contrabaixo e vestiu a alça. Teve que ajustá-

la, pois a medida estava muito apertada. Logo em seguida, ligou o botão do 

amplificador e começou a dedilhar, devagar, as cordas do instrumento.  

Por fim, Jotapê tirou o seu blazer e, cuidadosamente, entregou-o para 

Cláudia, dando-lhe uma piscadinha. Ela sorriu, um tanto sem jeito, e ficou 

seguindo ele com os olhos, enquanto Jotapê caminhava até a bateria. Ao 

sentar no banquinho do instrumento de percussão, sacou duas baquetas do 

estojo preto que estava preso em um dos tripés e começou a batucar um 

primeiro som, entre a caixa e o tom-tom.  

Estavam se aquecendo. Na primeira tentativa, erraram os três. Fazia 

tempo que não se encontravam para tocar. Todavia, com o espírito unido, 

mais até do que nos seus tempos como banda de colégio, o grupo foi em 

frente novamente. Desta vez, o início ficara melhor. Entretanto, Baiuca errou 

no segundo ato de execução. Diante de todo o ocorrido, ele era o que mais 

sentia a perda de Martin.  

Na terceira vez, quem puxou a música foi Jotapê. Vica e Baiuca o 

seguiram em harmonia.  

Como Martin os havia deixado, Baiuca assumiu os vocais, proferindo o 

primeiro verso da canção: 

– Put a candle in the window. Cause I feel I’ve gotta move6…  

                                                           
6 “Long As I Can See The Light”, Creedence Clearwater Revival, do álbum Cosmo’s 

Factory (1970).  
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A melodia com a qual Baiuca se fazia ouvir era de tal forma provida de 

sensibilidade que todos começavam a se sentir tocados pelo momento.  

Até mesmo Leonel, que trazia um semblante taciturno, passou a se 

desarmar, permitindo-se invadir por lembranças da época em que Martin, 

José Pedro, Augusto e João Paulo, ainda meninos, voavam soltos pelo bairro.  

– Long as I can see the light – repetia Baiuca, enquanto pensava que 

não haveria mais os “Fab Four”. E não por uma decisão dos quatro em não 

mais se reencontrar. Era por que Martin, a voz do grupo, o líder zen, o 

performático, havia tombado por alguém que não valia a pena. Quantas vezes 

– refletiu ele – queria ter dado a real ao amigo. Dito que a mulher com quem 

ele estava casado não merecia toda aquela dedicação. Que ele, Martin, é 

quem merecia um tratamento diferente. Contudo, ele não disse nada a Martin 

além de uma zombaria aqui e acolá. E agora era tarde demais.  

Enquanto Baiuca tocava a sua Gibson com tamanha intensidade que a 

pele dos seus dedos começava a se romper, Vana tirava foto dos três com seu 

celular. Para ela, era difícil evitar que uma desgraça dessas pudesse acontecer. 

Ela tinha certeza de quem era Laura e do provável papel que ela tinha nos 

últimos acontecimentos. Lembrava do dia em que ela adentrou chorando no 

salão e de como a sua versão dos fatos parecia difícil de acreditar.  

Vica, por sua vez, sorriu para a esposa, ao notar ela com o celular em 

mãos. Todavia, também não conseguia deixar de lado as lembranças do dia 

fatídico, com Baiuca irrompendo no bar com as manchas de sangue nas 

mangas da camisa. Ademais, conhecia muito bem Martin e, embora não o 

visse há algum tempo, sabia que se tratava de um sujeito digno que não 

merecia ter terminado abatido como um marginal.  

Uma batida fora de ritmo vindo por cima do seu ombro o fez olhar para 

Jotapê de canto de olho.  

Este, por sua vez, seguia do prato de condução ao bumbo 

completamente desconcentrado. Vica achava que aquilo fazia parte do 

comportamento egoísta do amigo. Contudo, a verdade era que a atenção de 

Jotapê estava focada em repetir para si: “Que besteira, cara! Que besteira que 

você fez!”. 
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Nenhum dos presentes lembra exatamente por quanto tempo os três 

tocaram, pois isso pouco importava. Um consenso parecia pairar sobre o 

grupo, dizendo que aquela poderia ser a última vez que todos eles estariam 

juntos.  

Foi Baiuca que, com os dedos em carne viva e pesadas gotas de suor 

escorrendo pela sua testa, simplesmente parou e colocou a sua Gibson de 

volta no tripé, decretando que aquele era o fim.  

Vica também trazia as suas marcas de suor. Um tanto esbaforido, ele 

mirou o amigo. Baiuca viu que estava sendo observado e fez um sinal com a 

cabeça, confirmando que sim, acabou.  

Jotapê não se fez de rogado e foi logo pulando do seu banquinho. Ele 

passou por Baiuca e lhe deu um tapinha nas costas antes de pegar uma toalha 

de rosto com Cláudia.  

Vica, com calma, colocou o baixo no tripé e foi até Vana e os dois 

garotos. Estes o aplaudiam entusiasmados.  

Sem jeito, ele passou a mão na cabeça do seu filho e deu um longo 

abraço em Vana.  

De todos, Baiuca era o único ainda sentado junto aos instrumentos. 

Olhava para o nada.  

Vica, depois de conversar com Vana e a irmã, foi até ele. 

– Baiuca, nós vamos no Shopping ali com a Cláudia, levar os garotos 

para comer alguma coisa. Não quer vir junto? – convidou. 

– Não. Obrigado, irmão. Vou ficar por aqui. 

Vica assentiu e foi se juntar à sua esposa e aos outros. Jotapê já tinha 

se despedido, apressadamente, pois tinha um almoço marcado com a nova 

“capa de revista” que ele conhecera em uma balada.  

Foi a vez de Leonel falar com o filho: 

– Eu vou dar uma dormida, filho. Depois que eu acordar, se você 

quiser, podemos sair para almoçar.  

– Tranquilo, pai. Vai lá.  

Em seguida, Baiuca apertou o botão que disparava a ordem para 

fechar o portão da garagem. Ele, então, atravessou a porta interna que levava 

à casa e subiu até o seu quarto. Havia tomado uma decisão radical e queria 

executá-la enquanto o seu pai dormia.  
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Sendo assim, ele abriu a gaveta da sua cômoda e jogou tudo o que 

havia dentro dela no chão. Na sequência, abriu um fundo falso existente na 

mesma gaveta e de lá tirou cinco buchas de cocaína. No mesmo esconderijo, 

havia cinco baseados fechados, cada um do tamanho de um pequeno charuto. 

Ele pegou tudo, inclusive os apetrechos para trabalhá-los e fechá-los.  

Não contente ainda, foi até um quadro antigo com o slogan da sua 

banda favorita de grunge e, de trás dele, retirou quatro pinos de speed, que 

estavam colados ali com uma fita adesiva.  

Logo depois, foi até o seu armário e começou a vasculhar os cantos 

obscuros, onde sabia que havia deixado um pequeno estoque de ecstasy. 

Achou as “MDs” acondicionadas dentro de um saco plástico. Seus olhos 

contaram mais de trinta balinhas, em uma passada rápida.  

Quando ele estava quase saindo do seu quarto, resolveu retornar. 

Nisso, foi até a gaveta da sua escrivaninha e abriu ela com uma pequena 

chave, que trazia fixa em seu chaveiro. Depois de retirar os primeiros 

documentos que estavam em cima, puxou duas folhas de papelotes de ácido.  

Por fim, jogou todo o arsenal dentro de uma sacola plástica e seguiu 

para o banheiro. Dentro do banheiro, abriu o armarinho espelhado e de lá 

recolheu a frota de barbitúricos e antidepressivos que havia comprado, ao 

longo dos últimos meses, entre receitas oficiais e receitas falsas. Depois de 

atirar tudo dentro da mesma sacola plástica, desceu até onde ficava a 

churrasqueira, na parte de trás da casa.  

O céu azul e o Sol brilhante haviam dado lugar a nuvens cinzentas e 

um vento frio. Baiuca chegou a levantar a gola do seu paletó enquanto deixava 

a sacola em cima de uma mesinha, usada para preparar a carne. 

Ele abriu um compartimento abaixo da churrasqueira, onde o seu pai 

costumava guardar os sacos de carvão. E lá estava um deles, aberto, com o 

conteúdo pela metade.  

“Tá ótimo”, pensou. 

Baiuca jogou o carvão dentro da churrasqueira e tacou álcool em cima. 

Em seguida, atirou mais alguns gravetos que catara no pátio, para, logo 

depois, riscar um fósforo e acender as chamas.  

Sem qualquer arrependimento, ele virou o conteúdo da sacola plástica 

dentro da churrasqueira. As chamas chegaram a se erguer, alimentadas por 

todo o tipo de química que havia naquelas substâncias.  
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De alguma forma aliviado, Baiuca se sentou em uma cadeira, de frente 

para a churrasqueira, observando todas aquelas drogas serem engolidas pelas 

labaredas. Embora o fogo estivesse forte, ele sentia que o frio aumentara, 

chicoteando as suas costas.  

Ele sabia que os seus calafrios não diziam respeito ao clima, mas sim à 

presença postada atrás dele. Com receio de olhar para trás e ver o amigo ali 

parado, com seus olhos parecendo duas pedras opacas enterradas em um 

lago de águas túrbidas, onde não havia mais vida, na companhia de um grande 

ferimento na garganta, com as marcas de sangue enegrecido e coagulado 

pelo restante de suas vestimentas, Baiuca disse ao léu:  

– Descanse em paz, Martin...  

 

 

 

AFOGANDO-SE NO FLEGETONTE  

Vica estava sentado no bar do seu Tenório, tomando um café preto e 

comendo um sanduíche de presunto, quando Thomaz, “O gringo da 

Ferragem”, adentrou ao recinto. 

Ele caminhou reto até o balcão.  

– Bom dia, Tenório. Me vê um café, por favor – pediu tirando o chapéu. 

– Tranquilo – respondeu ele, indo buscar o pedido.  

Enquanto tentava arrumar os cabelos desgrenhados, colocando-os 

para o lado com a mão, Thomaz reparou Vica. 

Ele caminhou até à mesa dele e pediu-lhe se podia sentar.  

– Hã, claro. Sente-se, por favor, seu Thomaz – assentiu Vica. 

– Tenório, pode trazer o café para cá? Obrigado – disse Thomaz 

fazendo-lhe um gesto com a mão. 

– Foi bom ter encontrado você por aqui, Augusto.  

– Ah, é?  
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– Sim. O meu funcionário, lá na loja, pediu demissão e foi trabalhar 

como motorista nesses aplicativos. Disse que aquela era a oportunidade de 

ouro para ele. Enfim, cada um sabe de si.  

Vica acompanhava tudo enquanto mordiscava o seu sanduíche.  

– Sendo assim, o que você acha de vir trabalhar comigo? 

Vica quase se engasgou diante do convite. Vendo isso, Thomaz 

indagou: 

– Você está bem? 

– Sim, sim. Um minuto, por favor.  

Para ajudar a descer o naco de pão, Vica tomou um gole do café. Já 

mais recomposto, respondeu a Thomaz: 

– Será um prazer, seu Thomaz.  

– Pode me chamar de Thomaz, Augusto.  

– Certo. 

– Olha, vou ser sincero, trata-se de fazer um pouco de tudo... vendas, 

estoque, caixa, faxina e o que mais aparecer. 

– Eu pego.  

– Mas eu nem lhe disse o salário, homem. Ha, ha.  

Isso não importava tanto para Vica naquele momento. O importante, 

pensava ele, era sair do ostracismo. Mesmo assim, Thomaz revelou o valor do 

futuro estipêndio. No ato Vica achou justo. Sorridentes, os dois apertaram as 

mãos. 

– Um detalhe, Thomaz. É chato, mas eu tenho que tocar neste ponto... 

Você sabe da minha doença, não é? 

– Sei sim, Augusto. Mas não se preocupe com isso. Sempre que 

precisar sair para alguma consulta ou exame, você terá toda a prioridade.  

– Ótimo. Não vou me preocupar.  

Tamanha era a felicidade que Vica não percebeu quando uma terceira 

pessoa se aproximou da sua mesa.  

– Bom dia, Augusto. Bom dia, Thomaz.  

– S-Seu Sinval... – respondeu Vica, gaguejando.  

– Bom dia, Sinval – devolveu Thomaz.  

– Eu poderia falar com você, Vica? Prometo que não irei demorar...  

– Quanto a mim, sem problema – disse Thomaz, levantando-se e 

pegando o seu copo de café. 
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– Augusto, eu posso me sentar? – indagou Sinval. 

– Claro. Sente-se, por favor.  

– Espero você na segunda que vem, Augusto – falou Thomaz, fazendo 

um sinal e despedindo-se.  

Vica devolveu o mesmo gesto. Logo depois, voltou-se para Sinval. 

– Bem, Augusto, serei direto. Eu lhe devo desculpas pela forma como 

eu o tratei na igreja. 

– Por favor, seu Sinval, não precisamos relembrar daquilo. Está tudo 

bem. Eu entendo a sua dor... 

– Você é um bom rapaz, Augusto. Assim como Martin também era, 

apesar de pouco termos nos visto nos últimos anos. Infelizmente, Martin 

acabou se perdendo em sua própria insegurança e isso o levou àquele dia 

fatídico.  

– Entendo o que o senhor quer dizer. 

– Eu gostaria de lhe pedir, Augusto, que tome o cuidado para não fazer 

o mesmo. 

– Como assim? A Vana jamais me levaria a um ato extremo desses e...  

– Eu não estou falando disso em particular. Falo de tudo o que você 

está passando com a doença e até onde ela o trouxe até aqui. Você também 

percorre um caminho de insegurança, Augusto. Ou o ato de você roubar um 

carro esportivo de dentro de uma loja, pisar firme no acelerador pela rodovia, 

inclusive invadindo pista contrária, não é um ato extremado, provocado pela 

insegurança?  

– E-Eu devo confessar para o senhor que ainda não consegui parar para 

refletir seriamente sobre isso... 

– Tranquilo, rapaz. É normal perder o chão diante de uma notícia de 

que nossa vida possui um “prazo de validade”. Isso nos rouba a possibilidade 

de sonhar com um futuro e tudo se torna imediato.  

– Sim. Com certeza existe um pouco disso, seu Sinval. 

– Veja, eu sou um velho. Vivi mais do que você. E, ainda assim, 

também perdi esse esteio, quando soube que estava com câncer de pulmão. 

Lembro que, no dia em questão, pensei no que seria da minha esposa e do 

Martin, apesar de ele ser um homem já. E, claro, fui além. Pensei que eu talvez 

não chegaria nem a conhecer um futuro neto...  
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Sinval fez uma pausa antes de prosseguir, olhou por sobre o ombro de 

Vica e depois concluiu: 

– Bem, quanto a isso, infelizmente, eu acertei, não é? 

– Não fale assim, seu Sinval... 

– Mas, sabe, Augusto, mesmo com a morte do meu filho único, e 

mesmo eu tendo essa maldita doença parasita comendo meus pulmões, eu 

ainda tenho vontade de continuar caminhando por esta terra.  

– Claro que tem. Existem muitas coisas que o senhor e a Dona Lurdes 

ainda podem fazer juntos... 

– Existe, sim. E é por isso que eu continuo com o meu tratamento, lá 

com a doutora Graça. Presumo que você também... 

– Continuo, sim.  

– Ótimo. E quanto à Lola, eu sei que o falecimento dela pegou você. A 

doutora Graça me contou na minha última consulta. 

– Não tinha como ser diferente, seu Sinval. Mesmo com, sei lá, seis 

anos, a menina era a mais corajosa naquela sala de espera.  

– Era mesmo... 

– Eu estava me cagando todo na primeira vez que entrei lá. Mas Lola 

não. Ela tinha uma segurança que era impressionante.  

– Tinha sim. Eu lembro. 

– Pois então, o que mais eu poderia fazer se a pessoa mais segura 

dentre nós perdeu a batalha? 

– Ir levando... 

– O quê?! – disse Vica, um tanto surpreso com a resposta. 

– Isso mesmo que você ouviu. Ir levando.  

– Desculpe, mas eu não consigo simplesmente “ir levando”...  

– É difícil. Muito difícil. Mas veja, “ir levando” não quer dizer que você 

não possa olhar para trás. Na verdade, deve.  

Sinval respirou fundo antes de prosseguir. 

– Não há problema em olhar para trás para botar os olhos em tudo o 

que você já passou e que o fez evoluir. Muitos de nós fazemos isso, a toda 

hora. Mas o importante é que sigamos levando para frente, pensando no 

futuro, sim, mas sem muito perder o sono. 

Vica ficou olhando para o pai do seu falecido amigo um tanto 

desorientado. 
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– Guarde isso, Augusto. Nem no passado, bem no futuro. Apenas “ir 

levando”... – disse Sinval, levantando-se e apertando a mão de Vica. Antes de 

ir, fez um sinal, despedindo-se de Tenório.  

Vica terminou o seu lanche, pagou a conta e saiu. Tinha se decidido 

por ir caminhando até o salão de beleza onde Vana trabalhava, para poder lhe 

contar pessoalmente que conseguira um emprego.  

Contudo, assim que botou o pé na avenida Portnoy, um carro parou ao 

seu lado.  

 – Entra no carro. O senhor Marconi quer ver você – disse Aragão 

baixando o vidro do carona.  

Vica pensou que aquilo não podia estar acontecendo com ele. Sabia 

que uma palavra errada poderia pôr o Tutuba em cima dele. Sendo assim, 

entendeu por bem obedecer.  

Assim que adentrou no veículo, Aragão lhe entregou um par de óculos 

escuros.  

– Vista isso. 

– Mas as lentes estão cobertas por fita adesiva... 

– Ou você veste essa merda, ou coloco você dentro do porta-malas. O 

que vai ser, garoto? 

Novamente, Vica obedeceu. Agora, estava entregue à escuridão, sem 

conseguir enxergar o caminho que o carro percorria. Na sua cabeça, começava 

a bater um questionamento: 

– Será que o Marconi vai me apagar? 

Depois de contornar a rodoviária, Aragão pegou um desvio, o que fez 

com que eles passassem para o outro lado dos trilhos do trem. Quando o 

carro, enfim, chegou ao seu destino, os dois estavam diante de um depósito 

abandonado, no antigo Centro Integrado de Comércio Local.  

Aragão abriu a porta do carona para Vica e o guiou pelo braço. Ele 

sentiu que o Sol ainda estava lá em cima, já que a claridade batia direto nos 

óculos, deixando escapar fatias de luz pelas frestas.  

– Por aqui... – disse Aragão trazendo Vica para dentro do depósito.  

– P-Para onde você está me levando? 

Aragão não respondeu, limitando-se a dizer: 

– Aqui, sente-se aqui.  
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Sem ter muito o que fazer, Vica se sentou. Logo, sentiu Aragão 

prendendo os seus pulsos a dois braceletes que havia na cadeira.  

Em seguida, ele retirou os óculos escuros de Vica. Finalmente, ele 

pôde visualizar onde estava metido.  

Olhando para os lados, deparou-se com inúmeras caixas empilhadas, 

umas sobre as outras. Uma lona laranja e esburacada tentava cobri-las. No 

outro lado da parede havia sucata, formada por pedaços de lataria de carros, 

com alguns pneus velhos amontoados.  

Vica, então, baixou o olhar para o chão, perto da cadeira onde estava 

amarrado.  

– Cacete! O que é isso? – bradou, chegando a levantar os pés. 

– Esse é o Flegetonte, um dos rios que banham o Hades. Fica no 7º 

Círculo. É onde os impuros se afogam em sangue fervente – respondeu 

Marconi, referindo-se às marcas de sangue ressecado que se espalhavam em 

frente à cadeira. Ele, por sua vez, estava sentado à sua frente, de pernas 

cruzadas e um cigarro na boca.  

– Olá, Augusto. Pouco tempo se passou desde que nos falamos pela 

última vez... – Marconi deu um “pega” no seu cigarro e prosseguiu com o seu 

tom de voz costumeiro.  

– Eu queria poder introduzir a nossa conversa lhe pedindo desculpas 

pelo modo como você foi compelido a vir até aqui. Mas gostaria que 

entendesse e não levasse isso para o lado pessoal. O Aragão, aqui, é um bom 

sujeito. Ele apenas cumpriu com o que lhe pedi.  

– P-Por que vocês me trouxeram aqui, senhor Marconi?  

– Bem, eu lhe confesso que estou um pouco confuso, eu diria – 

Marconi puxou a fumaça do seu cigarro com calma, como se pensasse com 

cuidado em cada palavra que iria dizer. 

– Mostre a ele, Aragão... 

Obedecendo ao seu chefe, o capanga colocou seu celular em uma 

posição que Vica pudesse enxergar o vídeo que era transmitido. 

– Essas são as nossas câmeras internas do escritório da Vila Doutor 

Crocco. Elas detalham aquela manhã fatídica em que um atirador 

desconhecido entrou e matou à queima-roupa dois dos meus homens, bem 

como o senhor Jairo Rohr.  
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Com os olhos esbugalhados, Vica revivia o terror daquele dia ao 

assistir às imagens. 

– Não se preocupe. Trata-se de câmeras escondidas. A polícia não 

chegou nem perto de descobri-las quando esteve lá fazendo a perícia. 

Assim que o vídeo terminou de passar, Aragão devolveu o celular para 

o bolso interno do seu paletó. Como se estivesse em casa, ele foi tirando a 

peça lentamente, acomodando-a sobre os caixotes. Em seguida, retirou o 

coldre com a pistola, pondo-o ao lado do paletó. Na sequência, cumpriu com 

o seu ritual de sempre, passando a desabotoar a camisa social branca para, 

depois de tirar a gravata, despir-se dela. Ele dobrou-a e a colocou em cima do 

paletó, ficando só de regata. 

– O que me deixou confuso é o porquê de o atirador ter poupado você.  

– E-Eu não faço ideia, senhor Marconi. Realmente, não faço ideia – 

disse Vica, com toda a coragem que podia reunir naquele momento.  

– Pois então, na nossa agenda, onde Mariano teceu suas últimas 

anotações, temos o seu nome, sublinhado, escrito na lista dos empréstimos, 

com um asterisco. 

– S-Sim. Eu estive lá para pedir dinheiro ao senhor, embora eu não 

estivesse na lista. 

– Admiro a sua honestidade, Augusto. Mas, ainda assim, isso não 

explica a razão da clemência do nosso atirador com você.  

– Eu também não sei a razão disso, senhor Marconi.  

– Eu preciso que você compreenda que eu gerencio um negócio que 

movimenta muito capital e desperta a cobiça de homens maus, Augusto. Fora 

isso, o Aragão aqui perdeu dois bons colegas e ele não está muito contente 

com isso... 

Vica olha para Tutuba. Ele de fato não parecia nada amistoso naquele 

momento.  

– Bem, como gerente desse negócio, eu tenho que mandar um recado 

para esse atirador e para os outros que se estimularam com esse tipo de 

selvageria perpetrada contra mim. Algo direto. Algo que eles entendam. Algo 

que lhes cause medo. Que os faça revirar as tripas antes de pensarem em 

avançar perante meus domínios. – Marconi deu um último “pega” no seu 

cigarro e atirou a bituca no chão. Em seguida, sentenciou: 

– Desculpe-me, Augusto. Mas é assim que as coisas são... 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

167 
 

Aragão, naquele instante, colocou um mordedor na boca de Vica.  

– Sugiro que agarre firme... – disse ele, antes de ir até os caixotes.  

Nisso, ele retira de dentro de um deles uma pequena motosserra cujo 

modelo era utilizado por jardineiros para a poda de plantas altas.  

Ao ver aquilo, Vica derruba o mordedor da boca. 

– M-Meu Deus, não! – suplica. 

O motor que impulsionava a serra elétrica fez um rugido assustador 

assim que Aragão deu a partida.  

– Corte a mão direita dele fora – ordenou Marconi.  

– N-Não! N-Não! Espere! Espere, porra! – gritava Vica, em desespero. 

Aragão se aproximou da cadeira de Vica com a motosserra zunindo. 

Contudo, antes que ele pudesse cumprir o seu intento, Vica berrou: 

– EU TÔ MORRENDO! EU TÔ MORRENDO, porra!  

– Espere, Aragão – falou Marconi. 

A serra parou a um dedo de distância do pulso de Vica. 

– É certo que ele está mentindo, senhor Marconi – falou Aragão. 

– Não estou. Não estou. Eu juro.  

– Explique-se, Augusto – retorquiu Marconi. 

– O-Olhem no meu celular, nas mensagens do ZAP. Procurem pela 

conversa com a doutora Graça Franke. 

Marconi fez um sinal com a cabeça para Aragão. Este, por sua vez, 

colocou a motosserra no chão e enfiou a mão dentro do bolso das calças de 

Vica.  

– Qual é a senha de bloqueio do celular? 

– N-Não tem... não tem senha – devolveu Vica, arfando.  

Aragão abriu a conversa entre Vica e a doutora Graça. Além de 

explicações e troca de ideias, havia exames recentes, em arquivo 

compactado, referentes à situação patológica de Vica.  

Fez-se um silêncio de cabeças pensando. Nenhum dos dois eram 

burros. Por isso, esmeraram-se em checar tudo, abrindo todos os arquivos que 

viam pela frente.  

Uma ordem vinda de Marconi fez Vica ter a primeira esperança de que 

poderia sair daquele depósito imundo com todas as partes do seu corpo: 

– Solte-o. 

Aragão não se fez de rogado e foi logo libertando Vica.  
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– Cacete! – exclamou Vica enquanto olhava para as marcas dos 

braceletes de ferro da cadeira em seus pulsos.  

– Levante-se, Augusto. Temos que conversar – ordenou Marconi.  

Vica se ergueu aos poucos, vigiado de perto por Aragão.  

– Por aqui, por favor – pediu Marconi, no que Vica o seguiu até uma 

espécie de escritório. 

Era uma salinha solitária, no meio daquele depósito abandonado, feita 

de tábuas de madeira. Aragão veio andando atrás deles. A impressão de Vica 

era que, se ele espirrasse, o Tutuba lhe daria um tiro na cabeça.  

Marconi sentou-se atrás da escrivaninha. Havia uma cadeira à frente 

da mesa. Ele fez sinal para que Vica se sentasse, no que foi atendido. Porém, 

no exato momento em que Vica se sentou, sentiu uma leve tontura, ficando 

em dúvida se isso era da adrenalina provocada pela quase amputação da mão 

direita ou se era um efeito retardado das infusões.  

– Cigarro? – ofereceu Marconi.  

– N-Não, obrigado – respondeu Vica, fazendo um esforço para não 

desmaiar.  

– Então, Augusto, quero que saiba que eu sinto muito pela sua 

condição atual. É claro, se isso não for uma armação sua... 

– Garanto para o senhor que não, Sr. Marconi. 

O velho fez uma pausa e tragou o cigarro. Após expelir a fumaça 

vagorosamente, ele continuou: 

– Você chegou a buscar uma segunda opinião médica? 

– Sim. A doutora Graça já é uma segunda opinião. O primeiro médico, 

com quem me consultei, me deu seis meses de vida. 

– E como você reagiu a essa notícia, Augusto? Fico com medo de 

morrer? 

– Sinceramente, Sr. Marconi, ainda estou reagindo. E lhe respondendo 

a outra pergunta, sim. Tanto fiquei quanto ainda sigo com medo de morrer, 

muito embora a doutora Graça seja um anjo e não queira falar comigo sobre 

prazo.  

Vica respirou fundo e continuou: 

– Mas não vou lhe mentir, nesse meio tempo já me bateu de 

questionar: por que razão eu deveria ter medo da morte? Todo mundo morre 

um dia. Uns mais cedo do que os outros, é verdade. Como eu poderia reagir a 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

169 
 

isso tudo? Não acho que se deixar tomar pelos nervos seja algo positivo em 

uma situação como essa. Mas talvez, eu disse TALVEZ, eu tenha chegado ao 

meu limite. Ao limite do que eu posso entender e fazer enquanto ser humano. 

O senhor já pensou sobre isso? Desculpe a pergunta. Não quero ofender o 

senhor. Mas, veja bem, o senhor é o líder de uma quadrilha. Vive tendo que 

lidar com questões fodas, como matar, morrer, mutilar, sumir com o corpo e, 

claro, dinheiro. O dinheiro tem uma energia. Algo que é só dele. Não importa 

se positiva ou negativa, pois isso depende onde ele é empregado e quem o 

emprega. Estou falando, um pouco também, de ambição. Pois, à medida que 

temos dinheiro, queremos mais dinheiro. E o senhor, com todo o respeito, não 

foge à regra. Agora, veja esses chefões do narcotráfico que seguido aparecem 

nos noticiários. Ou morrem ou vão para cadeia. A maioria morre. Os que não 

morrem vivem até algum outro chefão enfiar uma bala na cabeça deles. Vida 

curta essa, não? Eu só estou a lhe falar disso para lhe mostrar como todos nós 

temos um limite, independentemente do que façamos. Quando o seu homem 

me trouxe aqui, hoje, achei que vocês iam me enfiar uma bala na cabeça. Eu 

não acho que seja essa a sua intenção, agora. Por que, se formos parar para 

pensar, eu já estou morto, em seis meses, como o primeiro médico falou, ou 

até antes disso. 

– Qual é o seu ponto, Augusto? 

– O meu ponto é que de nada adiantaria você me mutilar ou me meter 

uma bala na cabeça, pois o meu futuro já é curto, tanto quanto o de vocês, 

talvez embora por razões diferentes, conforme eu expliquei. Talvez a única 

coisa que dê para acreditar, afinal de contas, não é tanto sobre a existência de 

um espacinho no céu, ou um lugar chamado inferno, a nos esperar, mas no 

fato de que somos apenas um pedaço de carne, com prazo de validade, 

abandonados nesse pasto apodrecido.  

Assim que terminou de falar, Vica percebeu que Marconi estava 

olhando fixo para ele e já não tragava mais o seu cigarro. Este tinha se tornado 

um amontoado de cinzas, cuja brasa restava quase extinta.  

De repente, ele se moveu. As cinzas caíram em cima da mesa.  

– Veja bem, seu cretino de merda, eu estou pouco me lixando se você 

não acredita mais em nada! Aliás, eu tenho pena de você por não acreditar 

mais em nada! Acha que eu sou igual a você? Que não acredito mais em nada 
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por ser um criminoso? Escute aqui, seu bosta, eu acredito em Deus! Acredito 

na criação e no paraíso, pois tenho que acreditar.  

Vica estava colado na cadeira, tamanha a explosão de Marconi em sua 

resposta. Sem se deter, ele continuou: 

– Mas você não! Você se acha superior, não é, Augusto? Seu bunda 

mole de merda! Você é só mais um desses que gosta de acalentar a ideia de 

ser único, de ser diferente, de que possui uma visão particular da coisa toda! 

Uma espécie de “ironia redentora especial”. Foda-se! Isso é existencialismo 

barato, que você leu em algum gibi de banheiro de beira de estrada. Você quer 

morrer, Augusto? Então, pare e morra! Mas não leve a sua família consigo. 

Porque pode ter certeza de uma coisa: com essa sua visão, você não vai 

enterrar apenas a si, mas a todos vocês juntos.  

– Não ouse tocar um dedo na minha família, seu... – no momento em 

que tentou levantar, Vica sentiu a mão pesada de Aragão em seu ombro, 

compelindo-o a retornar para a cadeira.  

– O que eu quero dizer, Augusto, é que nós somos responsáveis pelos 

nossos atos. Se nessa sua cabeça só tem merda, você é responsável por isso. 

Você também exerce a função de chefia. Você é o chefe da sua família. Você 

decide por eles, Augusto. VOCÊ... 

Os olhos de Vica ardiam de ódio.  

“Velho filho de uma puta!!!”, pensou Vica. Ele queria partir para cima 

e arrancar todos os dentes da boca dele. 

Pouco se importando para o que os olhos de Vica diziam, Marconi 

meteu a mão numa das gavetas da mesa e sacou um revólver de grosso calibre 

e cano longo. Ele apontou a arma para a cabeça de Vica e disse: 

– Sabe, seu cretino de merda, talvez eu devesse meter uma bala na sua 

cabeça – O dedo de Marconi flertava com o gatilho. Era um “BLAM” e o 

cérebro de Vica pintaria a sala atrás dele, jogando alguns miolos diretamente 

para a mandíbula do Tutuba.  

“Porque fui dizer esse monte de merda para o velho?”, pensou Vica. 

Mas este não foi o único dos questionamentos que tomaram conta da sua 

mente.  

“Quem sabe, é isso? Um fim rápido, sem dor, sem humilhações. Um 

tiro na cabeça como um atalho. Não havia como negar”, disse Vica, para si.  
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Ao encarar Marconi, Vica começou a perceber que aquela coragem 

que o tomara de assalto ao discursar escoara-se, dando espaço para um 

nervosismo que gritava para sair.  

Ainda assim, ele resolveu arriscar: 

– E-E então, senhor Marconi... O que vai ser? 

Como resposta, o velho apertou o gatilho. Entretanto, o barulho que 

se seguiu foi o de tambor vazio.  

No reflexo, Vica tinha fechado os olhos.  

“Qualquer um, por mais colhudo que fosse, teria feito o mesmo”, 

consolou-se.  

Marconi largou o revólver em cima da mesa e acendeu mais um 

cigarro. Ele esticou os ossos, escorando as costas ao encosto da cadeira. 

Esperou até que Vica abrisse os olhos para voltar a falar. 

– Eu acho que você deveria pensar mais a respeito da possibilidade de 

que esses prazos e tudo o mais possam estar errados.  

– Como é? 

– Isso mesmo que eu disse. Algo me diz que, apesar de toda essa sua 

fala, existem grandes possibilidades de você vencer essa doença. 

– Bem, senhor Marconi, de fato, não pensei nessa perspectiva ainda. 

– Pois eu acho que deveria pensar, rapaz. É sobre a sua vida que 

estamos falando aqui. A sua e a das pessoas que você ama... 

Vica voltou a sentir tensão. Ele não conseguia suportar a possibilidade 

de ver Aragão invadindo a sua casa e machucando Vana ou Pedro.  

Notando o resultado obtido, Marconi fez um gesto com a cabeça, no 

que Aragão já foi logo pegando Vica pelo braço, para que ele se levantasse.  

Vica se virou de costas, ainda meio tonto, e começou a segui-lo para 

fora da sala. Mesmo dentro do carro, com os óculos escuros adesivados, a 

caminho da Medianeira, a cena do Tutuba com a serra ainda lhe provocava 

calafrios.  

Aragão o deixou na avenida Portnoy, perto do mesmo ponto onde o 

havia pegado. Vica respirou fundo antes de prosseguir seu caminho para casa. 
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SIBIRUBA, MEU AMOR 

Vica havia posto o casaco de penas de ganso que Munhoz lhe dera de 

presente em uma festa de Natal. Ele lhe dissera que comprara a peça em 

Toronto, durante uma viagem de negócios. Vica não duvidava, já que a 

tecnologia do casaco era distinta, vedando qualquer entrada do frio. Aliás, 

aquela pintava ser uma noite gelada, com a sensação térmica sendo 

empurrada cada vez mais para baixo. Diante dessas condições, lá estava ele, 

jogando o lixo fora, em frente de casa.  

O vento fazia o seu rosto congelar e ele amaldiçoava tudo aquilo. 

Assim que se livrou dos sacos e bateu a tampa da lixeira, viu um pontinho 

incandescente no outro lado da rua, em meio à escuridão. Deste subia uma 

fumaça.  

Notou, então, que se tratava de uma pessoa vestindo uma pesada 

japona. Essa mesma pessoa atravessou a rua devagar e veio em sua direção. 

– Boa noite, vizinho.  

– Boa noite, Chico. Voltou a fumar?  

– Pois é... – disse ele, soltando a fumaça. 

Vica. reparando-o um tanto melindrado, mais do que de costume, 

resolveu perguntar:  

– Tudo bem com você?  

– Tudo certo. E você com o tratamento?  

– A doutora Graça, a médica que me acompanha, me explicou que, 

quando uma pessoa descobre que tem um tumor, fatalmente já possui bilhões 

de células cancerígenas naquele ponto do seu corpo. Isso porque as malditas 

se reproduzem como coelhos. Nisso, quando chega a hora de tratar, o inimigo 

já mantém um exército gigantesco e poderoso. 

– E-Eu sinto muito, Vica. 

– Tudo bem, Chico. Esta semana tomo uma infusão e paro. Daí eles 

me injetam um ácido radioativo e metem uma cacetada de exames. Acho que 

só depois disso vou poder responder a você sobre o tratamento.  
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– Compreendo. 

– Mas pelo menos as dores nas minhas costas diminuíram... 

– Que bom! – assentiu Chico. 

O ar quente expelido pelos dois vizinhos transformava-se em 

fumacinha, conforme entrava em contato com a temperatura da rua. 

– Você lembra do último jogo no Monumental? – indagou Chico, 

enquanto olhava na direção onde se localizava o velho estádio. 

– Lembro sim. Empatamos em 0 x 0 com eles, em um jogo morno... 

– Isso. Aquele gringo nos cozinhou e, mesmo com um jogador deles 

expulso, segurou o placar.  

– Foi bem assim... – disse Vica, muito embora parte de si atribuísse o 

placar fechado ao fato de Chico ser um baita “pé frio”. Afinal, podia contar nos 

dedos as partidas em que viu o time ganhar enquanto assistia ao jogo ao lado 

do vizinho. E, para piorar, nas vezes em que o time ganhou, eram partidas que 

já não valiam mais nada para a competição em si.  

– Uma pena o que deixaram acontecer com o Monumental, Vica.  

– Verdade. E, além disso, levaram o nosso “time do bairro”, não é?  

– Sim! – concordou Chico, com entusiasmo.  

– Dinheiro e política, Chico. Tudo se resume a isso... – falou Vica.  

– Você tem toda a razão.  

– Você ouviu falar de algum plebiscito, na época, perguntando a 

opinião do torcedor?  

– Ha, ha. Não houve nenhum – devolveu Chico. 

– Claro que não. Dinheiro e política, Chico. Dinheiro e política – disse 

Vica, rumando em direção a sua casa. 

Chico ficara ali parado, sorrindo para ele. Diante disso, Vica falou-lhe: 

– É melhor você entrar, Chico. Pelo que eu vi da previsão, a 

temperatura vai cair mais ainda. 

– Obrigado pelo alerta. Também vou entrando – respondeu, jogando 

a bituca no chão e a apagando com a sola. 

– Boa noite, vizinho. 

– Boa noite, Chico. 

Naquela mesma noite, Vica dormiu assim que repousou a cabeça no 

travesseiro. O mesmo, todavia, não ocorreu com Chico. Já passava do meio 

da madrugada quando ele levantou do seu leito sem ter conseguido pregar os 
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olhos. Indianara continuou deitada, adormecida, sem perceber que o marido 

não estava mais ao seu lado. 

Chico caminhou pelo estreito corredor, passando pelo quarto de 

hóspedes, onde uma fresta na janela deixava o vento entrar, assoviando. Ele, 

então, desceu a pequena escadaria que levava até o andar de baixo.  

Fazia muito frio, mas, muito embora ele estivesse só com o velho 

pijama de listras e suas irreparáveis alpargatas, Chico não parecia se 

incomodar com a baixa temperatura.  

Lá fora, um vento cortante, com uma chuva fina, acompanhava uma 

forte geada. Fazia tempo que não geava tão forte na Capital. Tal evento 

climático era muito mais comum nas cidades interioranas, como Sibiruba, sua 

adorável terra natal. 

Caminhando devagar, ele passou pela cozinha e pela sala de jantar, 

que, inversamente à casa de Vica, ficavam na parte da frente da sua casa, e foi 

reto na direção do corredor que levava para os fundos.  

No meio do corredor, parou em frente a um amplo armário embutido 

que mandara fazer, logo que ele e a esposa se mudaram. O armário servia 

para colocar coisas velhas e sem uso, antes que se decidissem por doá-las para 

a igreja. 

Com um puxão em uma cordinha, Chico ligou a luz do armário. 

Contudo, da lâmpada brotou uma cor quente avermelhada, distinta da branca 

habitual.  

Aquilo não lhe causou qualquer estranhamento. Seu olhar estava 

perdido, mirando um compartimento secreto que se revelava com uma tábua 

solta, bem acima da última prateleira.  

 

– Você é um fracasso como gerente, Chico. Olhe só esse relatório de 

vendas... Ridículo! – berrou Jairo Rohr. 

– E-Eu... 

– Você nada! Onde é que eu estava com a cabeça para dar a função a 

você? Um frouxo que não consegue servir de exemplo nem para a porra do 

faxineiro! 

  

Chico puxou o banquinho de madeira que lhe servia de apoio e, assim, 

conseguiu acessar o compartimento secreto, removendo a tábua solta. Dali 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

175 
 

onde estava, já conseguia se certificar de que a maleta marrom de pele de 

crocodilo estava lá.  

 

– Seu merda...– disse Ruiz, jogando a cerveja no seu rosto, na frente de 

todos que estavam no boteco do seu Tenório. 

 

Essa cidade maldita lhe dava nojo. Ela fazia com que as pessoas boas, 

que o tratavam bem, ficassem doentes e as rudes e más continuassem 

caminhando por aí, impunes. Ele queria ir embora. Voltar para o campo. 

Voltar para Sibiruba.  

Mas ela se negava... ela o estava mantendo aqui para ser maltratado e 

ridicularizado.  

Foi aí que ele ouviu, vindo de algum lugar longínquo e amaldiçoado: 

– Mate-a.  

Com medo, Chico colocou a tábua solta no lugar e desceu do banco. 

Ele puxou a cordinha para desligar a luz. A luz não desligou. 

A mesma voz maligna repetiu: 

– Mate-a.  

À vista disso, ele deixou o armário e se voltou para o corredor, 

caminhando de volta em direção à cozinha. No caminho, passou por uma 

galeria de fotos dele e da esposa, colocadas em quadros na parede. Eram 

fotos de um tempo feliz, com ambos sorrindo abraçados.  

Sem ligar o interruptor de luz, Chico se guiou por um dos raios que 

rasgara o céu lá fora e apanhou o martelo utilizado para amaciar os bifes.  

Em seguida, começou a subir a escada que levava aos quartos. Já no 

topo, venceu o quarto de hóspedes, que bem poderia ter servido de quarto 

para um futuro rebento. Entretanto, essa possibilidade jamais viria a ocorrer 

para Chico e Indi.  

De frente para o seu quarto, ele entrou. Indianara dormia coberta por 

um edredom e dois cobertores grossos. Seu sono era profundo, com a 

respiração relaxada.  

Chico parou ao lado da esposa e olhou bem para ela. Indianara 

respirou e expirou. Chico, então, ergueu o martelo no ar. Uma fresta na janela 

do quarto de hóspedes fez uma rajada de vento ultrapassar o corredor e bater 

a porta do quarto do casal. 
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Apesar da batida, Indianara não acordou. Ela respirou e expirou, 

aconchegada pelo calor das cobertas.  

Um raio caiu lá fora, iluminando o quarto por segundos.  

Indianara respirou fundo mais uma vez. 
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ENCONTROS 
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RETORNO À MOTOWN 

– Vamos lá, Indi. É a última série. Força, menina! – disse Vana, 

enquanto Indianara se esforçava para completar a série no agachamento. 

Esbaforida, Indianara terminou o exercício e encaixou a barra de volta 

no aparelho. 

– Boa! – elogiou Vana. 

Indianara pegou sua toalhinha e enxugou o suor que descia pela testa.  

As duas se sentaram em um banco, lado a lado. 

– Como estão as coisas com o Vica? – indagou Indianara. 

– Estranhas – respondeu Vana, fechando um pouco o semblante. 

– É compreensível, Vana... 

– Não, não, amiga. Não tem nada a ver com a doença. Os últimos 

exames foram ótimos e apontaram para uma situação estabilizada.  

– Então eu não entendi. 

– Sei lá, depois daqueles episódios do carro e do Martin, o Vica anda 

muito estranho. As respostas são ríspidas e curtas.  

– Mas ele conseguiu um emprego, não é? 

– Conseguiu. Está trabalhando na ferragem do gringo.  

– Pois é, isso é uma boa coisa. Deveria deixá-lo mais feliz. 

– Sim. Deveria... 

Vana tomou um gole d’agua e perguntou à amiga: 

– E você? Como estão as coisas pela sua casa? 

– Estranhas, também. Agora, além de não me dar muita atenção, o 

Chico anda em umas de sonambulismo.  

– Como é que é? 

– Sonambulismo. No dia seguinte à geada, acordei e o martelo que eu 

uso para amaciar a carne estava atirado no chão, ao lado da cama. 

– Nossa. Estranho mesmo. E o Chico? 

– Roncando debaixo das cobertas. 

– E deixa eu perguntar, você já tentou ir naquela loja que eu lhe 

indiquei? 

– Não. Ainda não... 

– Deveria.  
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– Pois é... Acho que vale a tentativa, sim. 

Desta vez, foi Indianara quem tomou um gole d’água da sua 

garrafinha.  

– Eu fui ver o Jotapê... – revelou Vana. 

– O-O quê? – devolveu Indianara, gaguejando.  

– Isso mesmo que você ouviu, Indi. Eu fui visitar o Jotapê lá no 

apartamento dele. 

– É aquele primo bonitão do Baiuca com quem você namorou, né? 

– Isso mesmo. 

– Caramba, Vana. E aí, o que rolou? 

   

– Olá, Vana – saudou Jotapê, assim que abriu a porta.  

– Oi, Jotapê. 

Os dois ficaram se olhando um pouco, parados na soleira da porta, até 

que Vana resolveu ir adiante: 

– E aí? Vai me convidar para entrar? 

– Claro, claro. Por favor. 

O apartamento de Jotapê era espaçoso e sofisticado. Ele, assim que 

recebera o ZAP de Vana, pedindo para vê-lo, tratou de ajeitar tudo para a sua 

visita. 

– Você quer tirar essa jaqueta?  

Vana não se fez de rogada, tirou a peça e entregou a ele.  

– Obrigada.  

Jotapê recolheu a jaqueta e a colocou em um cabide, logo no primeiro 

quarto do corredor, à esquerda. Na sequência, enquanto Vana se sentava no sofá 

da sala, ele deu a volta e foi para trás do balcão da cozinha, em conceito aberto.  

A playlist escolhida oferecia velhos sons da Motown ao ambiente. 

Jotapê, então, retirou da pequena adega embutida uma garrafa do melhor vinho 

francês que possuía. Depois de abri-la, serviu a primeira taça, que já estava 

estrategicamente posicionada. Antes que pudesse servir a segunda, Vana o 

interrompeu: 

– Por favor, para mim não. Prefiro algo mais forte, se você tiver... 

– Tranquilo, Vana.  

Jotapê se abaixou atrás do balcão e de lá voltou com outra garrafa. 
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– Aqui está... O bom e velho uísque produzido em Vila Clarkson. Paixão 

local e presença imprescindível para iniciar os trabalhos no churrasco de 

domingo.  

– Obrigada – agradeceu Vana, enquanto Jotapê lhe servia uma dose, 

sem gelo, em um bonito copo de cristal.  

Ele, então, foi até ela e lhe entregou o copo. 

– Eu não acredito que você lembrou até que eu prefiro sem gelo... – 

devolveu Vana, parada de pé na sua frente.  

Jotapê apenas piscou o olho e fez um brinde com a sua taça. Os dois se 

sentaram no sofá de frente um para o outro. 

– Bem, eu tenho que perguntar, o Vica sabe que você veio aqui? 

– Não. Eu disse a ele que iria na casa da minha irmã.  

Jotapê fez uma cara de reprovação. 

– Mas se você quiser, eu posso ir embora... – retorquiu Vana, ameaçando 

se levantar.  

– Não, não. De maneira alguma... 

Ela tomou um gole do seu uísque, enquanto ele fez o mesmo com o vinho. 

I don’t know why I love you, do Jackson Five, começou a tocar na playlist.  

– Lembra desse som? – indagou Vana, recostando-se confortavelmente 

no sofá. 

– Claro que lembro.  

– Foi a minha primeira vez... 

– Eu sei. E você foi ótima. 

Ela riu para si e deu mais uma bebericada. Jotapê tomou mais um gole de 

vinho e se levantou, repousando a taça no descanso de braço do sofá.  

– Vana, eu vou me arriscar e dizer que sei o que está se passando com 

você. 

– Ah, é? Vai lá... 

– Vica... 

Vana não respondeu. 

– Em razão da doença, ele tem estado cada vez mais estranho e isolado, 

chegando até aquele episódio mal explicado da rodovia... 

– Sim... 

– E de outro lado está você: uma garota durona por fora, mas que no 

fundo também é insegura e que só quer um pouco de atenção do marido. Ou, no 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

181 
 

mínimo, que ele deixasse você participar mais do que está acontecendo com ele. 

– Jotapê mal terminou de falar e pegou Vana pela mão, puxando-a, devagar, 

para que levantasse.  

– Olhe para você... A pele macia... – Ele, então, acariciou suavemente a 

maçã do rosto de Vana, fazendo com que ele corasse.  

– O cabelo impecavelmente arrumado... – disse Jotapê, subindo as mãos 

e entrepassando os dedos pelos fios de cabelo de Vana.  

Ela, por sua vez, sentiu um arrepio percorrer o seu pescoço.  

– O seu perfume... – sussurrou ao ouvido de Vana.  

Naquela altura, os dois já estavam muito próximos. Os lábios de ambos 

chegavam a tremelicar.  

– Sei, sei, sei – interviu Vana, dando distância de Jotapê com a mão, sem 

conseguir, no entanto, esconder um sorriso malicioso.  

Logo em seguida, ela deu um gole e terminou o seu uísque. 

– E aí? O que acontece agora? – provocou ela, colocando o copo sobre o 

descanso do outro braço do sofá.  

– Algo que seria lindo demais, sendo impossível descrever com palavras.  

– Ah é? – disse ela, aproximando-se de Jotapê novamente. 

– É... Mas também seria algo de que nos arrependeríamos eternamente. 

E você sabe disso, garota. 

Vana o encarava, olho no olho. 

– O fato de você estar explodindo, seja de carência, hormônios, ou puro 

desejo de amor por dentro, e Vica não lhe corresponder no momento, deixa você 

atordoada quanto ao rumo de tudo na sua vida. Acredite, eu conheço você muito 

bem. 

Vana continuava a encarar Jotapê. Todavia, seus olhos já começavam a 

marejar.  

– No fundo, você só está um pouco perdida e com medo do que possa 

acontecer ali na frente, se o Vica nos deixar. O que é perfeitamente 

compreensível, lindona.  

Vana lutava, mas a primeira lágrima lhe escapou, correndo liberta pelo 

seu rosto.  

– Vem cá... – disse Jotapê, tomando-a em um abraço. 

Vana então começou a chorar copiosamente.  
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– Está tudo bem, garota. Não tem problema chorar, mesmo para uma 

garota casca grossa como você. 

 

– E aí, amiga? O que aconteceu depois? – indagou Indianara, cortando 

o pensamento de Vana.  

– Nada. Fui ao banheiro me recompor, pois a maquiagem já tinha ido 

para o beleléu. Depois, conversamos um pouco mais sobre as coisas que têm 

acontecido comigo e com o Vica, até que pedi para o Jotapê chamar um táxi 

para mim.  

– Nossa. Que situação... 

– Foi o melhor para os dois mesmo. Ele tinha toda a razão.  

– Claro. Concordo com você. 

– Quando cheguei em casa, Vica e Pedro já estavam dormindo. Daí, 

botei um pijama velho e também apaguei.  

Apesar de ser essa a percepção de Vana, ela estava errada. No mesmo 

instante em que ela havia se deitado, lá estava Vica, virado para o outro lado 

da cama, com os olhos bem abertos.  

Momentos antes, enquanto Vana tomava uma chuveirada antes de 

sair, Vica, sob a influência do episódio que tirara a vida de Martin, terminou 

por bisbilhotar o celular da esposa. Como ambos também não possuíam 

senha para a tela de bloqueio, não houve empecilho.  

A primeira conversa na lista de mensagens do ZAP era de Jotapê com 

Vana. E lá estava um pedido dela para vê-lo, naquela noite. O pedido 

encontrara acolhida. Vica não conseguia acreditar naquilo. Quando 

aconteceu com o Papito, era mais fácil de aceitar, já que se tratava de um 

terceiro. Agora, todavia, aquele tipo de traição acontecia debaixo do seu 

nariz. E, o pior, no fundo, no fundo, Vica sempre suspeitou dessa “quedinha” 

da esposa por Jotapê.  

A tontura provocada pelo baque quase o fez desmaiar. As mensagens 

o feriram profundamente. Naquele momento, ele não queria sequer 

confrontar Vana. O pior lado de sua face o fez repetir para si mesmo: 

– Foda-se! Se é isso que ela quer, que se foda tudo! 

Irritado, ele concluiu: 

– Isso é a merda de um sinal de que meu tempo aqui está se acabando 

mesmo. 
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CU DE BURRO 

Era fim de tarde, quando Vica, retornando do trabalho, entrara na rua 

Irmãos Borba, a caminho de casa. Nisso, cruzara com Indianara.  

– Oi, Vica. Voltando do novo emprego? 

– Sim. 

Indi notou que Vica mantinha uma expressão séria.  

– E como está indo lá? – insistiu ela. 

– Tudo bem. O gringo é uma grande pessoa. Me trata muito bem... 

– Que bom. 

Apesar de perceber que Indianara trazia sacolas de compras, Vica não 

quis se estender na conversa. Os dois seguiram caminhando até que 

chegaram em frente às suas respectivas casas. 

– Bem, boa noite então... – disse Indi. 

Vica fez apenas um sinal com a cabeça antes de enfiar a chave na 

porta. Assim que ele entrou, viu que as luzes estavam apagadas. Não havia 

ninguém em casa ainda.  

“Vana deve estar pegando o Pedro na escolinha neste exato 

momento”, pensou Vica ao olhar para o seu relógio. 

Enquanto tirava o seu casaco e o colocava pendurado na cadeira, 

refletiu: 

– Merda. Acho que fui seco demais com a Indi. Se bem que talvez ela 

saiba sobre a Vana e o Jotapê e eu estou aqui preocupado em se fui ou não 

amável. Ah, que se foda, mesmo!  

Aqueles dois nomes juntos cada vez mais ecoavam em sua cabeça: 

“Vana e Jotapê”. “Vana e Jotapê.”  

– Droga! Vou meter um banho... – disse ao léu.  

Enquanto se dirigia para a pequena escada, buscando o banheiro, Vica 

escutou um grito: 
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– AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH! 

Com a adrenalina estourando, Vica saiu correndo pela porta, em 

direção à rua. Chegando lá, deparou-se com Indianara aos prantos. 

– Indi! Indi! O que foi? – indagou, enquanto a segurava pelos dois 

braços, tentando acalmá-la. 

– O-O Chico... O-O Chico... 

– O que tem ele?  

– E-Ele... E-Ele está lá caído, na poltrona da sala... 

– Tá. Tá. Calma. Eu vou lá. Você está com o seu celular aí?  

Indi não respondeu. Vica observou que outros vizinhos saíram para a 

rua. Então, berrou a eles: 

– Por favor, chamem uma ambulância! Depressa! É urgente... 

Nisso, voltou-se para Indi novamente: 

– Indi, você fica aqui, tá? Eu vou lá. Deixa comigo... 

Ela fez um sinal afirmativo com a cabeça. Sendo assim, Vica a deixou 

na rua e ingressou na residência deles. 

Como conhecia a casa, não foi difícil investir pelo corredor e chegar até 

a sala. No caso deles, a sala ficava no cômodo de trás.  

– Caralho! – exclamou, quando viu Chico caído sobre a sua poltrona. A 

televisão estava ligada, exibindo uma cena do filme O Predador, com os 

personagens atirando a esmo na direção da mata fechada.  

Vica, caminhando pé por pé, avançou até onde era possível observar 

melhor o que ocorrera. Havia diversas caixas de medicamentos espalhadas, 

todas vazias, por sobre a mesinha que ficava na frente da poltrona. Eram 

remédios que se encontrava comumente, em qualquer casa de família: 

aspirinas, paracetamol, antibiótico, antialérgico e anti-inflamatório. Além 

disso, havia uma garrafa de vodka, já vazia.  

– M-Meu Deus, Chico... O que você fez?  

Os tiros e explosões oriundos da televisão seguiam em potência 

máxima. Vica, precipitou-se em agarrar o controle do aparelho, que estava em 

cima da mesinha, e desligá-lo. Quando se abaixou para devolver o controle ao 

lugar, seus olhos saltaram. Parada aos pés de Chico estava a maleta de couro 

de crocodilo que Jairo Rohr abraçava com tanto zelo no dia fatídico do seu 

assassinato.  
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Atordoado, Vica ergueu o seu olhar para o rosto desfalecido de Chico. 

Seus olhos, levemente amarelados, traziam uma expressão congelada de 

horror. Sua camisa estava vomitada devido ao uso abusivo dos medicamentos 

e do álcool. A sua pele estava excessivamente branca, anunciando que a vida 

já partira daquele corpo havia horas. 

– Você era o atirador... Você... O meu vizinho. O Chico...  

Após levar a mão ao queixo, quase como que querendo verificar se 

tudo aquilo não passava de um pesadelo, Vica tornou a olhar para a maleta de 

couro de crocodilo. Ele tinha pouco tempo para decidir o que fazer sobre 

aquilo.  

– Pegue-a... – disse uma voz vinda do recôndito dos seus pensamentos 

mais sombrios.  

Vica começou a suar frio. Logo, logo, os paramédicos e a polícia 

estariam por ali. Devia ter algo de muito valioso naquela maleta para Rohr ter 

que entregá-la para Marconi. Na verdade, a pergunta era: quanto? Quanto de 

dinheiro deveria haver ali?  

– E você, Chico? Chegou a gastar algum dali? Valeu a pena ter se 

tornado um assassino, cara? – questionou para si. 

Segundos. Vica sabia que agora tudo era uma questão de segundos. 

Sendo assim, ele pegou um descanso de copos, feito de crochê, que havia por 

ali, e depois tomou a maleta com a outra mão. Com o descanso, abriu a 

maçaneta da porta dos fundos, que levava para o quintal da casa. Observou 

em volta e viu que não havia ninguém. Com o muro do quintal de Chico dando 

para o seu, arremessou a maleta para o lado do qual era proprietário, fazendo 

com que ela caísse na vegetação que existia no quintal.  

Em seguida, Vica socou o descanso no bolso da calça e voltou para a 

casa. Ele, então, passou por Chico, acessou o estreito corredor e saiu pela 

porta da frente. No caminho, chegou a chutar a sacola de compras de 

Indianara, deixando exposta uma lingerie adquirida na loja indicada por Vana.  

Já na rua, Indianara seguia aos prantos, sendo consolada por vizinhos. 

Vica veio em sua direção.  

– E daí? – perguntou um senhor, vizinho da casa ao lado de Indi. 

Vica fez um sinal negativo com a cabeça.  

– Nããããããããããããooooo! – berrou Indianara, caindo de joelhos. 
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Nesse meio tempo, Vica escutou o primeiro ruído de sirenes. Não 

demorou para a ambulância chegar e os paramédicos entrarem rasgando pela 

casa de Indianara e Chico.  

O público ao redor começou a aumentar, com mais moradores 

acessando o local. Vica passava a mão pela cabeça. Estava nervoso com tudo 

aquilo. Será que havia tomado a decisão certa? E a polícia? Será que não iria 

descobrir o que ele fez?  

Todos esses pensamentos estavam em ebulição no momento em que 

viu Vana e Pedro apontando as caras, lá no começo da Irmãos Borba. Ele 

correu até eles antes que aquilo tudo os atingisse por completo.  

– V-Vica, o que está havendo aqui? 

– Calma, calma, Vana.  

– Paiiii? – pediu Pedro, já nervoso.  

– Foi o Chico... E-Ele... – Vica, então, sussurrou o ocorrido no ouvido 

de Vana. 

– Meu Deus! E a Indi? 

– Está lá na frente. Foi ela quem viu ele antes. Depois, pedi para ela 

ficar na rua enquanto eu entrava...  

– Oh, meu Deus, Augusto. Fica aqui com o Pedro. Eu vou ali ver a 

coitada... 

– Pai, o que houve? 

Vica se ajoelhou, para ficar da altura do seu filho e tentar lhe responder 

o que o angustiava.  

– Filho, o tio Chico... ele, ele... Ah, diabo! Como é que eu vou dizer isso? 

– Ele morreu, pai? 

– Por que você acha isso, Pedro? 

– Porque eu acho... 

Vica olhou o filho com firmeza. 

– Pois você está certo, filho. Infelizmente, o tio Chico acabou 

falecendo. Agora, nós temos que dar apoio para a tia Indi e ajudar no que 

pudermos, certo?  

– Sim. 

Enquanto se levantava e espantava a sujeira do joelho apoiado no 

chão, Vica bateu os olhos no Escort de Leonel estacionando em frente à casa 

dos Baiuca. De dentro do veículo saíram pai e filho. 
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– Caralho! O que está havendo aqui? – bradou Baiuca, atravessando a 

rua e indo na direção de Vica e Pedro. 

– O tio Chico morreu...  

Baiuca olhou aparvalhado para o garoto. Em seguida, virou-se para 

Vica.  

– C-Como assim, Vica? 

– É isso mesmo que o Pedro falou, Baiuca. Mas espera... Já 

conversamos. Vamos ali, perto do seu pai. 

Assim que os três se aproximaram, Leonel indagou o que estava 

ocorrendo, no que Baiuca foi logo o informando sobre a notícia ruim. 

– Leonel, você pode ficar um pouquinho aqui com o Pedro?  

– Claro, Augusto.  

– Pai, eu quero ir junto com você... 

– Não, filho. Você fica aqui com o tio Leonel. Lembra do que eu falei 

para você? Temos que ajudar a tia Indi... 

– Sim.  

– Vem, Baiuca, vamos ali.  

Enquanto caminhavam para o meio da confusão, os dois viram passar 

uma viatura da polícia, com as sirenes gritando para que os pedestres saíssem 

da frente.  

– Vica, o que aconteceu? 

– O idiota do Chico se suicidou, me parece. Meteu um monte de 

remédios com uma garrafa de vodka. 

– Como é que você sabe?  

– Eu fui o primeiro a acudir a Indi. Ela estava aos berros quando a 

encontrei na rua. Depois que ela me falou que viu o Chico caído na sala, eu 

entrei para ver o que tinha acontecido. 

– Cara, provavelmente você vai ter que prestar depoimento à polícia... 

– Mesmo se ele cometeu suicídio?  

– E daí, porra? Eles instauram um inquérito criminal ainda assim... 

– Merda... Você vai ter que me ajudar nessa também.  

– Claro, claro. Você sabe que eu ajudo. 

Aos poucos, ambos foram conseguindo se desvencilhar da multidão 

formada, chegando até onde estava a ambulância. A polícia já acompanhava 

tudo de perto, tentando dispersar a massa curiosa.  
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Vica viu a esposa junto com Indianara. As duas estavam bem próximas 

da ambulância. Um paramédico conversava com elas. Baiuca, bem mais 

desenvolto, foi logo se apressando a falar com os policiais e demais pessoas 

que estavam por perto, tentando extrair mais informações.  

Vica preferiu ficar a distância. A informação que o amigo tinha lhe 

passado, de que provavelmente teria que depor, o deixara assustado. A sua 

mente, então, começou a funcionar sem qualquer trava: 

– “Maldição. Por que eu peguei aquela droga de maleta? E se algum 

policial ou paramédico suspeitar e olhar por cima do muro que há entre as 

duas casas. O muro não é muito alto...”.  

Entretanto, agora não havia mais o que fazer. Era necessário esperar 

e ver o desenrolar. Em meio a tudo aquilo, o Sol se pôs, trazendo a malha 

negra da noite. Não havia uma estrela no céu. Era como se elas soubessem 

que aquele não era um bom dia para brilhar.  

A multidão já tinha se dispersado. Mesmo Vica e os outros já haviam 

se recolhido. Quanto à Indianara, Vana ligou para uma tia dela que morava na 

Capital para vir buscá-la. Sendo assim, existiam apenas dois funcionários do 

Departamento Médico-Legal, o DML, na casa que pertencia a Chico naquele 

exato momento.  

– Lemmi, você viu a mina do cara? – disse um dos funcionários do DML 

parado em frente ao corpo sem vida de Chico.  

– O que tem ela, Oz?  

– Uma gata! Deve ter uns dez ou mais anos de diferença dele... 

– E daí?  

– Daí que não tinha como dar certo, irmão.  

– Besteira sua! Talvez na hora de ter ou não ter filhos isso se tornasse 

um obstáculo, mas nunca uma razão de que não iria dar certo.  

Lemmi olha para o rosto de Chico antes de fechar o zíper do saco 

mortuário.  

– Ademais, o sujeito tinha cara de ser um maluco do bem... – diz ele.  

– Agora quem tá falando besteira é você. As pessoas têm a mania de 

canonizar alguém quando este morre. A verdade é que ninguém melhora 

porque morre. Isso só faz com que falem melhor do morto, embora nem 

sempre o que se diga seja verdade, saca? – devolve Oz, já pegando a sua parte 

do corpo e a erguendo para colocar na maca. 
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– O que você quer dizer? Ops! Cuidado ali com os quadrinhos... Que 

corredor estreito pra caralho! 

– Somos todos cus de burros, porra! Quando morremos, nos tornamos 

cus de burros mortos. 

– Tá bem. Tá bem.  

Já na rua, os dois caminham em direção ao veículo oficial do 

departamento, um furgão equipado com uma comporta traseira. 

– Espera, deixa que eu abro aqui... 

– Hmmm. Vai rápido. Não quero botar muita carga na minha lombar...  

– Ainda está incomodando, é? 

– Sim. Tô metendo um pilates agora.  

– Mandou bem, irmão.  

– E aí? Vai abrir essa merda, ou não? O magrinho aqui dobrou de peso 

depois de virar presunto... 

– Calma, fica difícil catar a chave certa com uma mão só...  

– Por que você foi trancar? 

– Porque não dá para deixar nada aberto nesta cidade. Você não vê as 

estatísticas? Depois de Verdum, essa é a porra da cidade com maior índice de 

roubo de veículos no país... 

– Foda-se, isso! Abre logo essa porta. 

Lemmi, assim que encontrou a chave certa, abriu a parte traseira do 

veículo. Nisso, do seu interior brotou uma cor quente avermelhada que 

chegava a atrapalhar um pouco a vista.  

– Você viu, Lemmi? Eles trocaram a cor do bagulho...  

– Sim. Optaram pela cor da estação. 

– Deve ter custado uma nota... 

– Deve. Vamos lá? 

– Claro. Um, dois, três. Foi! 

Os dois funcionários colocam a maca contendo o corpo ensacado de 

Chico para dentro do interior iluminado do veículo. Em seguida, fecharam 

suas comportas. 

– Eu vi que tem um café escondido atrás daquela pracinha lá perto da 

rótula. Vamos dar uma parada lá.  

– Certo. Desta vez eu pago! 

– Fechou.  
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O veículo enfim arrancou. 

 

 

 

A PROPOSTA DE EMENDA Nº 4 (ROUND FINAL) 

– Boa noite a todos. Terminou, no Senado, o segundo turno de votação 

da Proposta de Emenda nº 4, que trata sobre a maioridade penal. Vamos direto, 

então, com o nosso enviado especial, Toni Alejo, e a repercussão no Parlamento.  

– Boa noite, Patrícia e os nossos telespectadores. O momento é histórico! 

Pois em um segundo turno, marcado por polêmicas, os parlamentares 

aprovaram a proposta, com o placar de 66 votos a favor contra 32 votos 

contrários. Com isso, o novo regramento passa a fazer parte da nossa 

Constituição, sendo plenamente aplicável aos processos em desenvolvimento. 

Neste momento, a tela se divide em duas, mostrando Patrícia, no 

estúdio, e o repórter, ainda no portão principal de entrada no Senado. 

– Mas, Toni, explique para nós o porquê da polêmica.  

O enquadramento da câmera volta a se ampliar, mostrando somente 

o repórter. 

– A polêmica reside no fato de que esses 17 votos que mudaram o 

panorama da votação são de senadores que haviam votado contrário ao texto 

da proposta, no primeiro turno. Inclusive, um deles, o senador relator Aloísio 

Maya, está aqui ao meu lado, para dar a sua versão dos fatos.  

A câmera enquadra o repórter e o senador relator da Proposta: 

– Primeiramente, é preciso esclarecer aos nossos telespectadores que o 

plenário é soberano e que ele não se baliza eminentemente por discussões 

técnicas, mas, sim, pelo que acontece em nossa sociedade.  

– Senador, desculpe interrompê-lo, mas o senhor mesmo havia dito que 

o texto da proposta e a responsabilização de menores não condizia com os 
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princípios defendidos em nosso país e dentre eles os relativos aos direitos 

humanos... 

Em cima dessa declaração, uma chuva de repórteres, que também 

empunhavam seus microfones, tentava tomar uma declaração do senador. 

– Ora, mas que conceito é este, “direitos humanos”? Trata-se de um 

conceito jurídico indeterminado que precisa de limites. A nossa sociedade pede 

esses limites, e o Poder Legislativo não pode andar em descompasso.  

– Mas, senador... 

– A bancada e os demais parlamentares a favor apresentaram os seus 

argumentos, que estão devidamente motivados. O país precisa caminhar para o 

futuro... 

– É com você, Patrícia – disse o repórter, devolvendo a palavra à âncora 

do jornal em estúdio. 

 

Neste exato momento, Gorsky Pimp, sentado em uma mesa do 

luxuoso restaurante do hotel onde residia, partia um generoso pedaço de 

strudel de maçã e o levava à boca. Seu assessor entrou no recinto e, 

rapidamente, posicionou-se de pé ao seu lado. 

– Fale, Crotalus – ordenou Pimp entre um garfada e outra.  

– Fiz contato com nossos candidatos. De Morro Escócia a Rio Bravo, 

temos a oposição. Em Taioz também. Também recebi mensagens de apoio e 

felicitações de Verdum, Nova Belsen e Tio Bauer, todos eles de candidatos da 

situação. Temos outros tantos municípios, de leste a oeste, cujos gestores 

também mandaram mensagens e confirmaram o seu apoio incondicional e 

palavras de aliança.  

– Bom trabalho, Crotalus. E a exclusiva? 

– Já está tudo preparado na sala de imprensa, senhor. 

– Perfeito. Irei quando terminar aqui. 

– Certo. 

Gorsky Pimp terminou sua sobremesa e limpou a boca em um 

requintado guardanapo. Em seguida, já sob o olhar de alguns dos hóspedes e 

funcionários do estabelecimento, cruzou o saguão principal e se dirigiu à sala 

de imprensa. Ao seu lado, além do seu fiel assessor, caminhavam alguns dos 

seus principais correligionários.  
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Logo que entrou na sala de imprensa, o candidato de oposição foi 

recebido com uma salva de palmas e sorrisos. Flashes de fotos foram 

acionados pelos fotógrafos e freelancers em busca do registro perfeito do 

momento.  

Após sinalizado pelo seu assessor, Gorsky Pimp sentou-se à mesa para 

a sua coletiva. Ele esperou até que todos se acomodassem para começar.  

 

– Há alguns anos vocês têm se questionado: “o que está acontecendo 

com a nossa cidade?”. Bem, aqui está o homem que veio lhes trazer a luz. Aqui 

está o homem que veio para dar um basta ao tratamento dos cidadãos enquanto 

vítimas e, com isso, fazer ruir essa gestão pública corrupta e retrógrada que reina 

atualmente. Então, eu quero falar para pensadores lúcidos, e vocês são esses 

pensadores. Essa é uma era não só de crise moral, mas também existencial, onde 

o homem está completamente perdido e não sabe mais no que acreditar. E eu 

lhes digo, acreditem em mim. Acreditem nas palavras que eu estou a proferir. Eu 

não vim aqui prometer o fim dos sacrifícios. Não. Enquanto membros de uma 

coletividade, temos o dever de nos unirmos, como uma falange única e 

impenetrável, abdicando de valores individualistas por um bem maior. Um 

sacrifício para evitar mais desastres. E iremos nos unir em prol de valores 

concretos como família, segurança e a felicidade social. E defenderemos tudo 

isso armados contra aqueles que até hoje passaram impunes pelo sistema. Nós, 

homens de bem, comungaremos juntos de nossa felicidade, resistindo com 

punho de ferro contra aqueles que preferirem propor o seu egoísmo e os seus 

desvalores. Diremos não para aquelas criaturas que não pensam com clareza e 

que, portanto, não possuem nada a perder. Diremos não a greves e sim ao 

trabalho, já que é o trabalho que irá nos recompensar. E a recompensa será nossa 

e não mais de um só. Faremos da força da coletividade o grande bem neste 

mundo perdido e irracional. Daremos alegria para as pessoas de bem e faremos 

aqueles que querem o mal sentir medo. Nisso, a aprovação da Proposta de 

Emenda nº 4 é um dos principais, senão o principal marco para o início de um 

novo modelo de sociedade. Saudemos os parlamentares que, a exemplo de seus 

antecessores da Roma Clássica, tão bem visualizaram o anseio dos cidadãos e o 

concretizaram. Esses valorosos homens utilizaram de sua posição destacada 

para nos proteger daqueles que são maus desde o nascimento, pois já estava 

mais do que na hora de atacar o pecado enquanto ele ainda não amadureceu por 
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completo. Há homens que não mereciam nascer com o livre-arbítrio, já que 

possuem a marca impura da maldade. Mas contra esses nossa resposta é dura e 

severa. Do novo Estatuto das Armas de Fogo, passando pela Lei do Abate e 

chegando, agora, à nova norma da maioridade penal, completa-se a tríade da 

legalidade que imporá justiça e castigo aos bandidos. Eu proponho um código de 

moralidade transparente e de fácil entendimento, a partir do qual restará sempre 

claro o momento em que o cidadão terá que entregar esforços e o momento em 

que ele receberá a sua recompensa. Chega de o cidadão de bem ter de viver como 

um culpado, escondido sob muros e cercas eletrificadas, achando que agir com 

correção de caráter é algo para pessoas inocentes e quem é inocente será 

esmagado. Quem tem que viver atrás de muros e cercas é aquele que propaga o 

mal. Ele é quem tem que nos temer! Hoje, mais do que ser apropriado, é 

imprescindível que nós, homens de bem, nos ajudemos. Vamos mostrar a todos 

que este país foi construído em cima de altruísmo, de valorização social do 

trabalho e empreendedorismo sustentável feito em parceria perfeita entre 

governo e empresas. Cada qual com seus deveres e responsabilidades, mas, 

acima de tudo, a pátria. Vamos mostrar, a partir de nosso exemplo local, que este 

país não está atrás de desculpas, mas, sim, que apresentamos uma resposta. 

Uma resposta firme, friso novamente! Anos atrás, quando perdi meu irmão em 

um ato vil perpetrado por um malfeitor, percebi o ponto de partida para a minha 

batalha. Naquele momento de luto profundo tive a certeza de quem era o nosso 

verdadeiro inimigo. A partir de então, tornei-me o primeiro dos cruzados, 

afirmando a minha luta como pública. E, hoje, essa cruzada não mais está 

desarmada. Hoje temos os instrumentos necessários para dizer chega! Para 

aqueles cidadãos que guardam em seus corações a vontade de viver em uma 

cidade justa e segura, eu lhes apresento a chance de fazer a escolha correta 

quando diante do pleito que se aproxima. Pense. Reflita. Olhe para dentro e 

perquira quais valores você guarda. Você, cidadão de bem, terá que optar por um 

lado. Vale dizer, para aqueles que ficarem em cima do muro e ou se absterem, 

sua atitude significa violar de morte sua família, seus amigos, ou seja, as pessoas 

de bem que você tanto ama e almeja proteger. E se, ainda assim, você mantiver 

essa conduta, saiba que estará ajudando os maus. Se você é como eu, pare de 

oferecer apoio àquele que contribui para o seu desemprego, para a sua doença, 

para o seu suicídio social. Não acate mais uma frase sequer dele. Não permita a 

sua queda para participar da engenharia fantasiosa dele, já que o mundo que ele 
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oferece a você é deturpado e corrupto. O mundo, não só a nossa cidade, está 

prestes a mudar. Eu ofereço o primeiro tijolo para uma nova sociedade. Agora, 

tudo depende de você. 

 

Sentado em seu sofá, Vica terminou de assistir ao discurso de Gorsky 

Pimp hipnotizado pelos seus olhos flamejantes. Em mais de um momento, 

durante a fala, ele se questionou se não estava ficando louco.  

Vana e Pedro já haviam ido deitar fazia um tempo. Ela andava cansada 

e ele dormia cedo. Logo, restara a ele lidar com a solidão ligando a velha 

parceira. O seu erro, pensava, foi ter deixado no noticiário, preterindo a 

maratona de Lost. 

Agora, era tarde. E para demonstrar o quanto havia errado, a imagem 

na televisão sumiu, dando lugar a chuviscos. Vica chegou a se inclinar para a 

frente, aproximando o rosto da tela. 

Entretanto, o ocorrido com a televisão não o prendeu por muito 

tempo, já que um espectro de luz atingiu seu rosto. A luz em questão vinha do 

corredor que levava para os fundos da casa. Vica se levantou e seguiu 

caminhando até onde parecia ser a sua origem.  

À medida em que se aproximava, notou a sua coloração avermelhada. 

O ponto foi aumentando, dissipando o seu brilho maligno pela escuridão da 

casa.  

Quando se aproximou da origem da luz, Vica já sabia muito bem do 

que se tratava. Ele havia parado bem no meio do estreito corredor, um pouco 

antes de acessar a cozinha. Ali, havia um pequeno e antigo alçapão, onde 

ficava o registro d’água. Era um lugar escuro e úmido, onde, vira e mexe, 

apareciam camundongos e baratas. Para Vica, o esconderijo perfeito, onde 

nem Vana nem o filho iriam meter os bedelhos. Sendo assim, fora ali que ele 

escondera a maleta de couro de crocodilo que furtara de junto do corpo de 

Chico.  

Antes que Vica decidisse o que fazer, o tampão do alçapão começou a 

trepidar. Era como se alguma criatura grotesca forçasse a madeira, tentando 

se libertar. Como não conseguia fazê-lo sozinha, passou a se comunicar com 

Vica. Todavia, não se tratava de um diálogo normal, estando muito mais para 

uma voz a ressoar em sua cabeça.  
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Vica sentia os seus pensamentos sendo invadidos por algo muito ruim. 

E o pior era que os seus bloqueios naturais estavam fracos e descompensados. 

A doença e os últimos acontecimentos em sua vida o haviam deixado assim. 

Logo, foi muito fácil para que a força encontrasse um pensamento em 

particular: 

– Vana e Jotapê.  

As feições no rosto de Vica mudaram no ato, enrugando-se. Seu 

semblante era de alguém irado e machucado, pronto para a vingança.  

– Traidores – sentenciou a voz.  

– N-Não... – tentou responder Vica, forçando as ranhuras do seu rosto 

no que parecia ser uma luta contra si.  

– Traidores – repetiu a voz, antes de a luz avermelhada desaparecer, 

levando consigo o barulho sob o alçapão.  

O chuvisco na tela da televisão também havia sumido, devolvendo a 

programação normal do noticiário. Lá estava Patrícia Quintana a discorrer 

sobre as notícias do dia. Quanto a Vica, ele continuava parado no corredor. 

 

 

 

AS DUAS FACES DA MOEDA ENFERRUJADA 

Naquela noite, Leonel não fora no Hits. Quando Baiuca pediu as 

chaves do carro, pois precisava sair para arejar a cabeça, ele não titubeou, 

cedendo o velho Escort para o filho. Disse a ele que não se preocupasse em 

voltar cedo.  

Leonel, então, foi até a sua cristaleira e tirou de lá uma garrafa com 

um licor de amêndoas que havia adquirido em uma viagem ao litoral. O líquido 

era de uma bonita tonalidade maltada. Ele serviu o suficiente para dois goles.  

Antes de tomar o primeiro gole, olhou para o porta-retratos com a foto 

dele e da sua esposa. Os dois estavam jovens, sorridentes e bem alinhados.  
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O segundo gole, por sua vez, foi tomado sem tanta cerimônia, meio 

de soco. Com calma, Leonel devolveu o copo para dentro da cristaleira e foi se 

sentar na sua poltrona.  

O vento que soprava lá fora era diferente das outras vezes. Trazia algo 

de ruim no ar. Da sala, Leonel escutou quando as dobradiças da porta 

rangeram, anunciando a chegada de alguém.  

Assim que entrou na casa, o visitante fechou a porta e caminhou, a 

passos lentos, até a sala onde se encontrava Leonel. 

– Posso me sentar aqui? – questionou Pimp, apontando para a outra 

poltrona. 

Assim como ocorrera anos atrás, Leonel não conseguiu lhe dar 

nenhuma resposta. Pimp sentou-se.  

– Você já deve estar sabendo das últimas notícias, não é? A Proposta 

de Emenda passou, selando o destino daquele moleque homicida e abrindo 

caminho para o meu triunfo no pleito que se aproxima.  

Pimp olhou para os objetos da sala ao seu redor. 

– Leonel, você vive no passado, enfiado neste bairro caindo aos 

pedaços. Olhe para esta sala, com todos estes móveis antigos. Na verdade, 

você deveria olhar para o seu reflexo no espelho. 

O olhar de Leonel continuava reto. Irritado, Pimp arredou a sua 

poltrona, com o corpo, ficando de frente para ele. 

– O meu falecido irmão cunhou um slogan para sua campanha política 

que deu à luz a todo o meu projeto para a Prefeitura, quiçá para voos maiores. 

O slogan continha a seguinte frase: “Não importa o que você vai me dizer, 

bandido, eu vou torturar você mesmo assim”.  

Pimp deu uma leve batida no braço de Leonel e disse: 

– Genial, não? Há anos o bastardo já antevia que haveria um espaço 

aberto para uma resposta enérgica que colaria no pensamento de cada 

cidadão assustado com a violência urbana.  

Já que Leonel não respondera, Pimp se levantou, caminhou até a 

cristaleira e tomou em mãos o porta-retratos que ficava por ali. 

– O novo estatuto da posse de armas de fogo. A lei do abate de 

criminosos potencialmente nocivos. A nova regra para a maioridade penal. 

Todo esse precioso aparato normativo que anuncia o início de um novo 

mundo. 
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Pimp ergueu o porta-retratos para que ficasse à vista de Leonel e 

apontou para a parte da foto onde estava a sua esposa. 

– Os inocentes não serão mais vítimas, mas, sim, engenheiros 

participativos dessa realidade sustentável.  

Ele colocou o porta-retratos de volta no lugar e deu alguns passos em 

direção a Leonel. Os olhos de Pimp ardiam em chamas.  

– Eu quero que você seja o meu procurador-geral, Leonel. O que me 

diz?  

Leonel, enfim, respondeu a ele: 

– Enfie... 

– O quê? 

– Enfie no rabo esse seu maldito cargo, Pimp – retorquiu, sacando o 

seu revólver 38 e se levantando. 

– Ha, ha! Até que enfim, Leonel. Quanto tempo passou até que você 

tivesse coragem para isso? 

– Você não é muito diferente de Kallas, Pimp. 

Aquela fala provocou irritação em Pimp, alterando ainda mais a 

coloração dos seus olhos demoníacos.  

– Vocês não passam de duas faces em uma mesma moeda 

enferrujada. Você, mais arrojado. Ele, mais guasca. Mas, ainda assim, o 

mesmo discurso. 

Agora era Gorsky Pimp quem não respondia.  

– Não foi o seu irmão quem criou o slogan para a sua campanha 

política, mas sim o governo corrupto e falacioso de Kallas. É ele, hoje, quem 

alimenta as chamas avermelhadas que ocupam o lugar dos seus olhos.  

Pimp fez menção de ir de encontro a Leonel. Porém, o barulho da 

arma engatilhando o fez estacar.  

– É muito provável que você ganhe a eleição para a Prefeitura. 

Contudo, isso não me deixa menos otimista para o futuro. E eu vou lhe explicar 

o porquê.  

Agora foi Leonel quem deu um passo à frente, deixando claro que não 

voltaria atrás em sua decisão de afrontá-lo.  

– Se você é uma reação a tudo de errado que a política de Kallas 

cometeu, a minha expectativa reside, exatamente, na reação dessa mesma 

população, que você prega estar assustada, à sua política.  
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Leonel, naquele instante, elevou a sua mão, apontando o revólver para 

a cabeça de Pimp. 

– E como um otimista, tenho por mim que o que virá depois de Kallas 

e de você poderá significar, de fato, uma grande mudança para a sociedade.  

– Ora, seu... 

– Nossa conversa terminou Pimp – decretou Leonel, aguçando seus 

sentidos para qualquer movimento sorrateiro que pudesse vir do seu alvo. 

– E eu vou adverti-lo desde já para que nunca mais ponha os pés na 

minha casa, Pimp. Ou, no que depender de mim, você será alijado desse pleito 

e de qualquer voo futuro que possa pretender para a sua carreira política.  

Percebendo que Leonel não estava blefando, Pimp retirou-se do 

recinto sem dizer uma palavra.  

Leonel esperou um pouco até que tivesse a certeza da partida dele. 

Daí, baixou a sua arma e foi até a porta. Ele olhou para a rua antes de fechá-

la. Tudo voltara ao normal. 

 

 

 

O JULGAMENTO DE DANIEL BLITZ 

– Porra, menina! Eu disse água com gengibre e não água com limão! 

Você quer que as minhas cordas vocais acabem? Você quer a minha demissão 

da emissora? É isso?! 

– N-Não seu Orcy... E-Eu... – diz a estagiária.  

– Some com esse copo daqui, sua infeliz!  

– S-Sim, senhor... – respondeu ela, subserviente, enquanto pegava o 

copo e saía aos prantos, rumo à cafeteria.  

Paralelamente, no banheiro feminino da emissora, Sandra e Thabita 

checavam seus respectivos rostos, observando-o em minúcias. 
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– Merda! Eu não devia ter bebido todos aqueles martinis, ontem – 

reclamou Thabita enquanto arrumava o seu cabelo com uma chapinha.  

– Uma merda é ter que acordar antes das cinco horas da madrugada 

para fazer essa droga de jornal. 

– Verdade. Não vejo a hora de voltar para a equipe do horário nobre. 

– Ah, queridona, isso não é lá muito fácil. Tem muita concorrência, se 

é que você me entende – disse Sandra, puxando a sua elegante saia mais para 

cima.  

– Verdade. Aquela vadia da Patrícia deve estar saindo até com o feioso 

do Hector lá do departamento de produção – retorquiu Thabita, passando um 

batom nos lábios.  

– Ha, ha, ha. Deve, sim.  

– Bem, vamos lá?  

– Vamos, sim – falou Thabita, fechando o seu estojo e saindo atrás da 

colega.  

Com a chegada das duas apresentadoras, e Orcy já a postos no 

cenário, o câmera fez a contagem e depois o sinal para começarem. 

– Um bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, Sandra, e bom dia, 

Thabita – disse Orcy para as suas colegas de programa. 

– Bom diaaaaaa, Orcyyyyyy – devolveram as duas em coro, como de 

praxe.  

Ele se voltou para a tela de transmissão: 

– Alô, Café Pamplona!  

Na sequência, uma foto de Casco, Lopes e Arthur em volta de uma 

mesa, tomando café, aparece na tela. 

– Nossos telespectadores fiéis, mandando uma foto desse cantinho 

agradável, lá do bairro Medianeira. 

– Que bacana, Orcy! – disse Sandra, sorrindo. 

– Exatamente. E se você, nosso telespectador vespertino, tiver interesse 

em aparecer no programa, mande uma foto registrando os primeiros momentos 

da sua manhã para o nosso e-mail que aparece aí na tela, ou pelo nosso número 

do ZAP – completou Thabita.   

Sentados em uma mesa no Café Pamplona, os três velhos conhecidos 

sorriam, orgulhosos de estarem na televisão.  

– Esse Orcy deve ser um sujeito muito gente fina! – afirmou Casco. 
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– Certo que sim! – concordou Lopes.  

Depois que se acalmaram, voltaram a comentar sobre o resultado final 

da votação da proposta de maioridade penal e o iminente julgamento de Blitz. 

– Hoje, a partir do momento em que esse moleque botar o pé no 

Tribunal, ele estará ferrado para o resto da sua vida miserável – bradou Lopes. 

– Quem será o juiz? – questionou Casco, enquanto adicionava a 

terceira colher de açúcar ao seu café. 

– Hess – respondeu Lopes, prontamente.  

– Ildo “Iceberg” Hess? Ha, ha, ha! De fato, o moleque se fodeu! – 

devolveu Casco. 

– Sim, sim. Arthur, ele não é lá da sua cidade natal? Como é o nome 

mesmo? – perguntou Lopes. 

– Tio Bauer – respondeu Arthur, antes de bebericar seu café. 

A bebida estava muito quente para o seu paladar, levando Arthur a 

devolver a xícara ao pires. Em seguida, ele tratou de corrigir Lopes: 

– Ele não é nascido lá. Acabou ganhando fama, pois ele foi o juiz no 

caso da “Noite das Bestas”. 

– Eu lembro desse caso. Teve sangue jorrando, gente estripada... – 

disse Casco. 

– Sim... – respondeu Arthur. 

Tanto Casco quanto Lopes notaram o desconforto do amigo, 

preferindo trocar de assunto.  

– Eu tenho aqui o cartel do Hess. Atuando no Tribunal do Júri, foram 

21 condenações contra quatro absolvições – disse Lopes.  

– Está ótimo – devolveu Casco. Ele mesmo tratou de prosseguir na 

conversa: 

– Eu tenho o cartel do promotor do caso... 

– Quem é o cara? – questionou Lopes. 

– Aldo “Esmaga Ossos” Danielle. O cara é um dos pesos-pesados da 

Promotoria. Eu o conheci quando ainda trabalhava na polícia – respondeu 

Casco. 

– E quais são os números do cara? – indagou Lopes. 

– No Tribunal do Júri o cara tem 25 condenações e apenas uma derrota 

para a defesa – disse Casco, terminando de informar os dados que lera pelo 

celular.  
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– O moleque está fodido! Não tem volta – afirmou Lopes. 

Arthur, por sua vez, tentou provar do seu café novamente. Ainda 

estava quente para o seu gosto. Mas, para além disso, ele preferia não se 

manifestar muito na conversa com seus colegas. Pelo contrário, conjecturava, 

consigo, sobre tudo o que iria ocorrer hoje com relação ao julgamento. Tinha 

certeza de que seria um marco histórico. E ele estava certo.  

Recém a primeira hora da tarde havia batido quando o camburão da 

Inteligência de Serviços Penitenciários aportou em frente ao Tribunal, 

escoltado por viaturas e motos da polícia.  

Os oficiais que estavam nas motos trataram de fechar a parte da 

avenida La Forge que passava em frente ao Tribunal. Depois disso, os policiais 

das viaturas desceram portando pesados fuzis de assalto.  

Um deles deu a ordem para que a Guarda Municipal, que realizava o 

policiamento dos civis que haviam se postado em frente ao Poder Judiciário 

local, os afastasse o máximo possível do prédio institucional.  

Mas não adiantava. A população de curiosos era gigantesca. Sabendo 

disso, a Guarda Municipal optou apenas por manter um cordão de isolamento, 

recebendo apoio de alguns dos homens da polícia. A presença dos oficiais 

portando os fuzis trouxe certa tensão à plateia. Porém, ninguém arredou o pé.  

Do outro lado, os funcionários da Inteligência de Serviços 

Penitenciários começaram a sair do seu veículo. Depois que o quarto membro 

do órgão desceu, foi a vez de Daniel Blitz surgir algemado. Neste momento, 

os gritos de ódio e as vaias da plateia começaram a ganhar corpo. 

– BUUUUUUUHHHH!!! 

– Já era, assassino!  

– Vai morrer lá na prisão, moleque! 

O cordão de isolamento, então, começou a sofrer uma pressão por 

parte dos espectadores para que diminuísse, encurtando a distância das 

pessoas para o criminoso. A polícia e a Guarda tentavam resistir, na base da 

intimidação. Todavia, começavam a recuar.  

– O que está havendo com a nossa cidade, Milito? – questionou o 

comandante Omar, responsável pela operação. 

– Francamente, eu não sei, senhor – respondeu-lhe o subcomandante.  

– Um dia é um corpo carbonizado. No outro, um marido ensandecido, 

abatido às portas da Prefeitura... 
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– Teve também aquele palhaço da rodovia que invadiu a pista 

contrária.  

– Verdade. Teve até isso. E, como se não bastasse, agora esse circo...  

Ambos os oficiais se detiveram em encarar a multidão raivosa. Havia 

gente de todas as idades cuja única intenção era esfolar Blitz, se pudessem 

colocar as suas mãos nele.  

– Quantas pessoas você acha que tem aí na frente, Milito? Umas duas 

mil? 

– Acho que mais, senhor.  

– Essa cidade virou uma sucursal do inferno, Milito.  

O subcomandante apenas assentiu.  

– Espero não ter que atirar em ninguém hoje – disse Omar.  

– Mas, senhor, estamos apenas cumprindo com o nosso dever.  

– Exatamente. Localizar. Apontar e matar... – Omar fez uma pausa, 

para depois concluir: – Você não acha uma lástima se a partir de agora as 

coisas se resumirem a isso para nós? 

– Eu não vejo problema em tomar medidas extremas, senhor, se for 

para cumprir o meu dever. 

– Milito, matar alguém é sempre uma merda. Não importa quem seja. 

Você tira tudo o que o cara foi e tudo o que ele ainda poderia ter sido.  

Diante da última fala de Omar, o subcomandante preferiu ficar em 

silêncio.  

– Bem, vamos ter que apressar essa subida antes que ocorra o pior – 

ordenou Omar.  

– Sim, senhor. Vamos lá, todos subindo a escadaria. Vocês aí na 

lateral, atenção redobrada! – proferiu Milito.  

Enquanto Blitz subia a escadaria de acesso ao Tribunal, onde seria 

julgado e sentenciado, ele olhou para as pessoas que se aglomeravam atrás 

do cordão de isolamento. Havia um nítido desejo para que ele fosse enforcado 

ali mesmo.  

– Cretinos! – xingou Blitz antes de cuspir no chão.  

– Vamos, Blitz – ordenou um dos funcionários da Inteligência, 

puxando-o pelo braço. 

Subitamente, um ovo acertou o rosto de Blitz. 
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– Mas o quê?! – retorquiu ele, com a gema escorrendo pela lateral do 

seu rosto. 

– O que está havendo? – questionou Omar ao seu subordinado, sem 

perceber que o cordão de isolamento fora perigosamente recuado pela força 

da plateia. 

Ao arremesso do ovo se seguiram outros tantos, além de frutas e 

hortaliças podres. Todos na direção de Blitz.  

– Que nojo! – disse o funcionário que escoltava Blitz, após ser atingido 

de raspão por um tomate.  

Perdido em sua própria arrogância, sem se importar com as agressões 

advindas da multidão ensandecida que o cercava, Blitz caminhava para o que 

sabia se tratar do fim de tudo. A Emenda virara dispositivo na Constituição e 

ele seria o primeiro a passar pela sua malha.  

De repente, um grito desesperado irrompeu da multidão. 

– Nããããão!!! O meu filho não, por favor! – berrava a mãe de Blitz. Sua 

irmã, em vão, tentava segurá-la. 

A maioria seguia vaiando. 

– Nããããããoooo! – repetia a senhora atirando-se ao chão.  

Lágrimas lhe escapavam pelos olhos que há muito torturavam aquele 

corpo outrora grande e rechonchudo e agora ossudo e enrugado. A face triste, 

os movimentos nervosos e as veias brotando ao redor do pescoço 

continuavam inúteis para comover a plateia, os guardas e os policiais.  

– Gritos, ovos, choro, frutas, hortaliças podres, amor, ódio e a mão de 

uma mãe suplicando por seu filho. Esse é o cenário que temos aqui, 

telespectadores – anunciava Kenny Courtois para milhões, a partir do câmera 

à sua frente. 

Dando de ombros para tudo aquilo, Blitz continuou a sua subida, agora 

escoltado pelos funcionários da Inteligência e por policiais. Antônio Marlos e 

um dos seus assistentes o esperavam no topo da escadaria.  

– Olá, rapaz! Um lindo dia hoje, não? – disse ele. 

Blitz não respondeu.  

– Doutor, é melhor entrarmos. Está difícil de segurar a turba lá 

embaixo... – recomendou o subcomandante Milito. 

– Claro, claro. Não podemos aguardar nem mais um segundo, policial. 

Por favor, vamos. 
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Assim que todos adentraram no prédio do Tribunal, os seguranças do 

Poder Judiciário trataram de fechar e travar as portas. Dentro dele, somente 

os servidores autorizados, conforme a portaria que fora expedida pela 

Diretoria do Fórum. 

Apesar do rigor, alguns poucos repórteres conseguiram burlar o 

comando hierárquico, obtendo uma autorização informal para estarem por 

ali. Patrícia Quintana era um deles.  

A âncora do jornal do horário nobre estava impecavelmente trajada 

para a ocasião, chamando a atenção do advogado de Blitz, Antônio Marlos. 

– Minha querida, você está adorável! – falou Antônio Marlos, 

sorridente.  

– Obrigada, Antônio – disse ela, cumprimentando-o com dois beijos 

no canto do rosto.  

– Eu já tenho em mente qual é o seu pedido...  

– Ah é, doutor? E qual seria? 

– Uma entrevista exclusiva com o advogado atuante no julgamento do 

século.  

Foi a vez de Patrícia abrir um sorriso largo para Antônio Marlos.  

– Doutor, podemos ir? – questionou-lhe o funcionário que conduzia 

Blitz.  

– Claro... – respondeu Antônio Marlos, fazendo-lhe um sinal com a 

mão para que passassem.  

O séquito passou pelos dois, deixando-os para trás. Eles seguiram por 

um corredor cujo fim não parecia surgir no horizonte. À medida que iam 

avançando, as luzes no teto pareciam ficar mais fracas.  

O semblante de Blitz começava a sofrer certo resvalo, com as 

primeiras inquietações surgidas com o ambiente frio que se descortinava.  

Um dos funcionários da Inteligência que o conduzia arfava. Blitz, 

então, olhou para o subcomandante da polícia. Este também parecia sentir o 

efeito rarefeito que tomava de assalto aquele corredor.  

– Para onde estamos indo? – resolveu questionar Blitz. 

– Cale a boca, Blitz. Você não tem mais direito a qualquer pergunta – 

cortou o subcomandante.  

Novamente, Blitz resolveu olhar para os policiais que o 

acompanhavam. Gotas de suor escorriam em suas testas. O que fazia sentido, 
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pois o grupo, agora, parecia caminhar em um local apertado, com seus corpos 

esbarrando uns nos outros.  

Blitz sentiu o seu coração disparar na medida em que seus olhos se 

depararam com uma imensa comporta folheada a ouro. O grupo estacou. 

Finalmente, haviam chegado ao lugar.  

Inquieto, Blitz fez menção de se mexer. Porém, um oficial de polícia o 

agarrou pelo outro braço, impossibilitando qualquer movimento mais brusco. 

Neste momento, as comportas se abriram, fazendo com que os olhos de Blitz 

fossem tomados pelo desespero.  

– Ahh... Ahhhh... Ahhh... – gritou ele em uma tentativa de formular 

uma súplica. Contudo, as palavras não saíam mais. 

Na frente de Blitz surgia a sala do Tribunal do Júri com a mesa onde se 

encontrava o juiz Ildo Hess, no centro, e o promotor Aldo Danielle, à sua 

direita. À esquerda de Hess havia um escrivão, digitando freneticamente no 

teclado do computador, como se o texto das atas e da sentença já estivesse 

todo pronto na sua cabeça.  

O lugar do advogado de defesa, que ficava ao lado do escrivão, estava 

vazio. Porém, as acomodações do júri, em frente a este, estavam ocupadas 

pelos jurados. No lado oposto, ficavam as cadeiras reservadas a Blitz e aos 

oficiais e funcionários que o escoltavam. Por fim, havia as fileiras de cadeiras 

reservadas à plateia.  

Porém, nada disso causara o pavor nos olhos de Blitz. O que 

verdadeiramente estraçalhou com a sua arrogância, atirando a sua coragem 

aos pés, residia no fato de que todos ali presentes se apresentavam em carne 

viva. Era como se tivessem sido esfolados.  

Estavam ali expostos os músculos frontais e faciais. Era possível ver, 

ainda, na parte em que togas, casacos e vestidos deixavam de cobrir, os ramos 

dos nervos que se interligavam da mão para os punhos.  

Não havia fios de cabelo dando destaque aos seus rostos, mas tão 

somente os globos oculares em uma pervertida cor amarelada. Com relação 

ao juiz Hess, cortes cirúrgicos, que implicavam uma macabra simbologia em 

seu rosto, contrastavam-se aos seus olhos com a íris em tom azul. No caso do 

promotor Danielle, havia uma mesma projeção de cortes, expondo símbolos 

que não pertenciam ao nosso mundo.  

Assim que avistaram Blitz, ambos abriram um sorriso. 
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– Ahhhh... Ahhhhh! – tentou ele, novamente.  

Todavia, não existia mais tempo para nada. O séquito conduziu Daniel 

Blitz para dentro da sala do Tribunal do Júri. Por último, as comportas 

douradas se fecharam. 
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O FIM 
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A CAÇADA 

– Olá, Casco... – disse Aragão sentando-se ao lado do ex-policial, em 

um banco, na praça do Comércio. 

– Olá, Aragão – devolveu ele. 

– Como vai a aposentadoria? – indagou Aragão, antes de tomar um 

gole do café que trouxera consigo para espantar um pouco do frio. 

– A mesma merda pacata de sempre. Tirando o dia em que tenho que 

fazer o exame de toque. Isso, sim, é uma bosta.  

Aragão sorriu levemente. Ele observava os galhos secos das árvores. 

A cor cinzenta da madeira retorcida contrastava com a tintura das nuvens.  

Casco esfregou as mãos, tentando aquecê-las. Depois, indagou, 

avançando para o assunto que realmente importava entre os dois: 

– Foi feio lá na Doutor Crocco, né?  

– Tanto quanto no D’Agostini... – devolveu Aragão prontamente. 

Casco não gostou da resposta do ex-colega, achando-a um tanto 

desrespeitosa, já que tinha consideração por Lavezzi.  

Uma lufada de vento acertou os dois. Aragão, calmamente, tomou 

mais um gole do seu café, enquanto Casco segurou firme o seu boné. 

– Cospe logo o que você tem para me dizer, Casco.  

– A polícia encontrou a escopeta, usada pelo seu atirador, abandonada 

dentro de uma lixeira, depois de uma denúncia de um papeleiro. Ela tinha o 

número de série raspado, mas a perícia confirmou que os disparos feitos na 

Doutor Crocco vieram dela. 

– O que mais? – indagou Aragão, olhando para a frente.  

– A arma foi adquirida na loja de artigos militares e de caça esportiva, 

ali na avenida Carlos Murtoza – disse ele. 

O vento soprou firme, permitindo segundos de silêncio entre os dois. 

Percebendo que Aragão havia perdido um pouco da sua segurança habitual, 

Casco prosseguiu. 

– Você sabe onde fica, não é? – questionou Casco. 

– Sei – devolveu Aragão. 

Ele terminou de beber seu café, amassou o copo e o jogou em uma 

lixeira que estava ao lado.  
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– A polícia tem essa informação? – indagou Aragão.  

– Não. Isso vem do mundo subterrâneo, que de tão profundo faz com 

que as próprias minhocas tenham que olhar para baixo para saberem da 

fofoca.  

– Ótimo. Obrigado, Casco – disse Aragão, levantando-se do banco e 

partindo.  

Na sequência, subiu a avenida Onofre Caldas a pé, até um 

estacionamento que havia por lá. Depois de pagar o que devia, entrou no seu 

carro e partiu. Sua expressão denunciava que ele já estava no encalço de uma 

nova presa. Dentro do bandido queimava a fúria por não ter se questionado 

sobre a possibilidade da arma que matou Ruiz e Mariano ter vindo do lugar 

indicado por Casco. Uma lojeca na Medianeira. Dificilmente ele cometeria 

esse tipo de deslize. 

Pisando fundo, no caminho Centro-Bairro, ele não demorou muito 

para estacionar em frente à loja. Um aviso, pendurado na frente, indicava que 

estava aberta.  

Assim que entrou, seu movimento fez acionar um alerta, cujo som 

simulava o barulho de uma campainha.  

– Olá, Margô – disse Aragão à proprietária, que estava postada atrás 

do balcão. 

– Em que posso ajudá-lo? – devolveu ela secamente.  

– Você tem uma bela coleção exposta aqui – elogiou Aragão, 

referindo-se às armas de fogo fixadas na parede, além daquelas expostas nas 

prateleiras ao seu redor. 

Um barulho fez o bandido travar. Era o martelo da pistola empunhada 

pela outra funcionária da loja.  

Ela aproximou-se de Aragão por uma porta lateral que ficava à sua 

direita. 

O bandido olhou-a de canto de olho.  

– Namorada nova, Margô? 

– Vá se foder, cara! – bradou ela, dando dois passos à frente com a 

arma.  

– Calma, calma Raquel – disse Margô.  
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Sua complexidade física, que muito lembrava a de uma lutadora de 

UFC, permitiria a ela sair na mão com Aragão, se necessário. Porém, Margô 

sabia que o sujeito que entrara na sua loja não era um “bandidinho” qualquer.  

– Ah, me desculpe, Raquel. Eu não a reconheci. Mas a culpa é sua por 

mudar a cor de cabelo o tempo todo – zombou Aragão.  

– Tranquila, Raquel – repetiu Margô fazendo um sinal com a mão.  

No entanto, era inútil. O dedo indicador de Raquel já tremelicava no 

gatilho, pronto para atirar perante qualquer movimento de Aragão. 

– Gostei do “Zoso”, garota – disse Aragão, referindo-se ao símbolo que 

Raquel trazia no braço, dentre outras tantas tatuagens.  

– Dizem que o cara do Zeppelin, que tinha essa tatuagem, mexia com 

forças ocultas. Você curte esse tipo de coisa também? – provocou ele. 

– Eu estou cagando para você e para o oculto, cara! – revolveu Raquel. 

– Que pena, pois existem criaturas sorrateiras, que habitam o oculto, 

esperando apenas por um sinal para sair e dar o bote. 

– O que você quer aqui, afinal de contas? Sabe muito bem que vocês 

não são bem-vindos na minha loja...  

– Você sabe o que eu quero Margô...  

Margô sentiu um frio percorrer sua espinha. No fundo, ela de fato 

sabia a razão da visita do bandido. O ruim era que, em se tratando daquela 

criatura sedenta por vingança, tudo se tornava imprevisível, e um ato em falso 

poderia desencadear um banho de sangue.  

– Não se aborreça, meu bem. Cedo ou tarde eu estaria entrando por 

essa porta – disse Aragão com o semblante calmo.  

– Eu não estou aborrecida. Até acho que você demorou demais...  

– Eu quero um nome, Margô! 

A exigência de Aragão cortou com a fala de Margô, parecendo deixar 

claro que a conversa estava chegando ao fim.  

– Bem, Margô, eu estou esperando. Para quem você vendeu aquela 

maldita escopeta com o código de série raspado? 

– Francisco da Silva Burtet. 

Aragão aparentou desconhecer a pessoa em um primeiro momento. 

– O gerente de vendas, aqui da Central de Ferramentas – Mega Store... 
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Neste momento, Margô percebeu a mudança na fisionomia de 

Aragão. Ele havia achado a sua presa. Restava a elas duas, peixes pequenos, 

saírem da frente. 

– Para mim, pouco importa se ele iria mesmo usar a arma para caçar 

javalis no interior ou se era para proteger a sua casa. Sinto muito pelo senhor 

Rohr, mas nenhum de nós vende doces, não é mesmo? 

Aragão não respondeu. Para ele, a conversa já tinha terminado. 

Percebendo isso, Margô ordenou: 

– Raquel, deixe ele ir...  

Raquel olhou para a colega de soslaio. Chegou a pensar, mesmo, se 

deveria deixar aquele cretino escapar pela porta, ou meter-lhe uma bala e 

alegar, depois, legítima defesa quando a polícia viesse.  

Todavia, o seu juízo mandou que desse três cautelosos passos para 

trás e recuasse. E foi o que ela fez. 

Aragão, pouco se importando com a arma apontada na sua direção, 

virou as costas para as duas e saiu.  

O alerta da entrada tocou novamente, imitando uma campainha. 

Já na rua, Aragão entrou em seu carro e deu a partida. Não precisou 

andar muito, parando em frente à Central de Ferramentas – Mega Store. Logo 

que adentrou na loja, provocou uma fuga generalizada nos funcionários que o 

evitavam, enfiando-se nos corredores ou mesmo escondendo-se debaixo da 

mesa. O gerente-geral, que substituía o falecido Jairo Rohr, saltou da sua 

cadeira assim que o viu.  

– A-Aragão... Tudo bem com você? 

– Eu não tenho tempo a perder com você, idiota. Mande chamar 

Francisco da Silva Burtet.  

– C-Como?  

Sem qualquer paciência, Aragão segurou o gerente-geral pelo 

colarinho com uma mão, agarrando-o pelas bolas com a outra.  

– A-Ahhh! – gritou o pobre coitado. Entretanto, mesmo os seguranças, 

ninguém o acudiu.  

– Você é surdo?  

– N-Não... É que o Francisco se matou.  

– O quê? – retorquiu o bandido, largando o gerente de imediato.  
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O pobre homem caiu no chão e, prontamente, levou as mãos à sua 

frente, tentando se defender de possíveis golpes.  

– S-Sim. Ele se matou. O Francisco... E-Ele tomou um monte de 

remédios e se matou. O vizinho dele até tentou ajudá-lo, mas ele já estava 

morto quando ele entrou na casa.  

– O vizinho? 

– Sim. O vizinho. Eu juro. Pode perguntar para qualquer funcionário da 

loja... 

Acreditando no que lhe dizia o gerente, Aragão foi até a sua mesa e 

pegou um pedaço de papel e uma caneta. 

– Quero que você anote o endereço dele aqui... 

O homem o olhou apavorado antes de pegar o papel e a caneta. 

– Anda... 

Em seguida, cumpriu com o que Aragão lhe ordenava. Assim que 

tomou o papel das mãos dele, o bandido exclamou para si: 

– Filho da mãe...  

Aragão deixou a loja e, logo mais à frente, pegou um retorno na 

avenida Carlos Murtoza, seguindo no sentido Centro-Bairro. Enquanto isso, 

seus pensamentos somente atiçavam a sua raiva. 

– Filho da puta. Quanto tempo você ficou lá, Augusto? Hein? Quanto?  

Aragão furou o sinal vermelho à sua frente, quase provocando um 

acidente. Na sequência, virou à esquerda na avenida Portnoy e seguiu reto.  

– Filho puta! – bradou o bandido, dando um murro de mão fechada na 

direção.  

Assim que a avenida Portnoy terminou, ele fez uma curva suave e 

ingressou na rua Irmãos Borba. Nisso, estacionou o carro um pouco antes da 

casa de Vica. Todavia, não era por ela que Aragão procurava. Ainda não. Ele 

precisava dar uma olhada no imóvel do cretino que apagara seus colegas.  

Aragão foi até o porta-malas e de lá sacou um pequeno pé de cabra. 

Olhou para os lados, não havia ninguém. Na sequência, bateu a tampa e foi 

em direção à casa de Chico.  

Antes de forçar a porta, resolveu bater na campainha. Nada. Sem 

esperar mais, entrou fazendo uso do pé de cabra. A casa estava imersa na 

escuridão. Parecia abandonada há mais tempo, devido ao pó que tomara 

conta.  
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Aragão fechou a porta e olhou para a escadaria que levava para os 

quartos. De pronto concluiu que não era por ali que tinha de ir. Daí, avançou 

pelo estreito corredor, em direção aos fundos.  

Enquanto fazia isso, estendeu a sua mão esquerda e roçou os dedos na 

parede. Muito mais do que qualquer instinto, ele sabia que estava próximo de 

onde estivera a maleta.  

Intrigado, Aragão parou em frente a um armário de despensa. Sem 

qualquer dificuldade, abriu sua porta. Sentindo resíduos que jamais poderiam 

ser captados por uma pessoa comum, ele soube, imediatamente, que a 

maleta havia sido escondida ali por um tempo. 

– E então, Augusto? Você seguiu por aqui, e daí? – indagou Aragão, 

enquanto investia pelo restante do corredor. 

Chegando na sala, ele parou perto da poltrona onde Chico tirara sua 

vida. Ele, de alguma forma, voltou a sentir que a maleta estivera por perto.  

– Foi aqui que você achou o corpo do cretino, certo? Depois disso, não 

teve muito tempo para pensar. Hmmm... O que eu teria feito se fosse você?  

Aragão olhou para a porta que dava ao jardim e caminhou até ela. A 

chave estava na própria fechadura.  

– Hmmm... estou chegando perto?  

Passo a passo, Aragão inspecionou o pequeno quintal. Não precisou 

de muito tempo para botar os olhos no muro.  

– Bingo! – disse Aragão ao espiar pelo muro e mirar o quintal e a casa 

de Vica.  

Em seguida, com a mesma serenidade, retornou para dentro.  

Entretanto, deteve-se enquanto caminhava novamente pelo corredor. 

Desta vez, olhava fixo para a parede geminada à da casa de Vica.  

– Você não está mais com ela aqui, não é, Augusto? Não... Você, como 

o covarde do seu vizinho, não teve colhões para aguentar o tranco. O que 

houve? Não suportou as verdades que ela lhe disse na cara?  

Aragão puxou tudo o que estava estagnado dentro do seu 

protuberante nariz e soltou como escarro pela boca. O cuspe acertou a 

parede. 

Satisfeito, virou as costas e saiu. Assim que bateu a porta, a casa 

voltou ao seu estado de abandono. 
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TIRANDO SATISFAÇÕES 

– Olá, Vica... – disse Jotapê ao abrir a porta do seu apartamento. 

Antes que pudesse completar a frase, viu o punho de Vica cortando o 

ar na sua direção. 

Jotapê, por reflexo, moveu o seu corpo para o lado. Todavia, como 

fora pego de surpresa, parte do golpe pegou-o no canto do rosto. O impacto 

quase o levou a cair. Porém, manteve-se de pé, recuando para o meio da sala. 

– Tá doido, cara?! – bradou. 

Vica entrou no apartamento, fechando a porta. 

– Eu sei que a Vana esteve aqui, escondida. Vi a troca de mensagens 

de vocês no celular... 

Jotapê respirou fundo e preferiu tentar trazer o amigo à razão. 

– Vica... 

– Não me venha com “Vica”... – devolveu, trincando os dentes.  

Jotapê olhou para a sua mão direita e viu o punho se cerrando 

novamente. 

– Augusto, não aconteceu nada, cara... 

Sem deixar que Jotapê completasse a frase, Vica avançou sobre ele, 

tentando acertá-lo com mais um soco. Malandro, Jotapê conseguiu se 

esquivar, deixando Vica cair no chão em frente ao sofá.  

– Cara, para com isso e me escuta. Por favor... – pediu Jotapê, com as 

palmas da mão estendidas para cima, querendo demonstrar que a situação 

pedia calma. 

Vica levantou-se do chão e tentou investir contra Jotapê mais uma 

vez, arremessando-se sobre ele como se fosse um míssil.  

No último segundo, Jotapê desviou o seu corpo da rota, fazendo com 

que Vica fosse de encontro aos bancos que ficavam no balcão que compunha 
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a cozinha americana. Desta vez, ele ficou no chão, tendo que recuperar o 

fôlego. 

– Você está bem? – indagou Jotapê, oferecendo a sua mão para ajudá-

lo a levantar.   

Aproveitando-se do momento, Vica o segurou pelo pulso e o puxou 

para o chão. Em seguida, subiu em cima dele, imobilizando-o. Jotapê olhava 

horrorizado para o amigo, enquanto ele se preparava para lhe acertar um novo 

golpe. Todavia, notou que o punho se deteve no ar.  

– M-Meu Deus. O que diabos eu estou fazendo?  

– E-Eu não sei, irmão... – retorquiu Jotapê.  

Aturdido, Vica saiu de cima do amigo e foi se sentar no sofá. Jotapê 

levantou aos poucos e caminhou, com cautela, até ele.  

– Vica, olha para mim. Isso. Eu não vou mentir. A Vana veio aqui sim. 

Ela pediu para falar comigo e eu concordei. Eu só não sabia que ela não iria 

avisar você...  

Vica tinha as mãos na cabeça, com os cotovelos fincados sobre os 

joelhos.  

– Contudo, você tem que acreditar que não aconteceu nada entre nós. 

Entendeu? Primeiro, porque a sua mulher ama você pra caramba, cara! Olhe 

dentro dos olhos dela e você não terá qualquer dúvida do que eu estou lhe 

dizendo.  

Jotapê ainda observava o amigo com alguma cautela, pois não sabia 

se ele ainda poderia querer lhe enfiar a mão.  

– Segundo, não aconteceu nada entre nós porque eu jamais correria o 

risco de foder com a nossa amizade.  

Vica, então, levantou os olhos para Jotapê. 

– É isso aí. A nossa amizade não é algo que eu possa comprar na 

prateleira do supermercado. Você, eu, o José Pedro e o Martin nos criamos 

juntos na Medianeira, cara, e levaremos isso para onde formos. Seja aqui ou 

em uma outra vida... 

– Caralho, Jotapê... E-Eu não sei o que me deu. Essa merda toda que 

rolou entre o Martin e a Laura e como isso levou ele à morte. Daí eu pego, 

meio sem querer, essas mensagens entre vocês e, porra, vocês têm um 

passado, né?  
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– Disse bem, irmão, um passado. Nada mais do que isso. Eu sei disso e 

a Vana sabe disso. 

– Sim, sim... 

– Ela me procurou para conversar. Está insegura com a possibilidade 

de perder você. Todos nós estamos meio tensos com isso. Eu mesmo preferi 

não incomodar você, guardando as minhas opiniões. Mas, porra, Vica, que 

merda foi aquela na rodovia?  

– Não sei. Faz um tempo que eu ando meio perdido com relação a 

algumas coisas... 

– Imagino.  

Vica se levantou do sofá, ficando frente a frente com Jotapê.  

– Me desculpe... – disse Vica, estendendo a mão ao amigo.  

– Tranquilo, irmão – falou Jotapê devolvendo o gesto e apertando a 

sua mão. 

– Quanto ao seu rosto... Talvez tenha que colocar um pouco de gelo, 

ali na bochecha, e...  

– Ah, sim. Acho que sim.  

Vica fez um gesto, despedindo-se. Daí, saiu e fechou a porta. 

 

 

CONFISSÕES AO NADA 

Vica caminhava silencioso pela avenida Portnoy, retornando para 

casa. As mãos estavam enfiadas nos bolsos das calças, buscando aquecer os 

dedos. Um gorro velho, com “bolinhas” formadas pela lã de outras roupas, 

protegia a cabeça e as orelhas. Apesar disso, o rosto ficava descoberto, dando 

vez para o vento frio lhe rasgar os lábios. 

Apesar da vontade de chegar logo em sua residência, Vica se deteve 

em frente ao portão da igreja Medianeira. Qualquer resquício do que um dia 

foi a sua fidelidade à santa padroeira do bairro se esvaíra com a doença.  
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Contudo, talvez fosse um bom momento para entrar, pensou. As 

coisas não estavam indo nada bem e quem sabe – apenas quem sabe – algo 

ali poderia lhe trazer um sinal.  

As portas da igreja estavam abertas, bastando um leve empurrão para 

que ele ingressasse. Logo que o fez, Vica caminhou até o confessionário. 

Nisso, foi olhando ao redor e não avistou uma viva alma por lá. Era como se a 

igreja tivesse sido abandonada pelos seus fiéis, apesar de algumas velas 

acesas no altar.  

No confessionário, foi logo se sentando no apertado banquinho e 

descobrindo a cabeça. A janelinha que dava para o outro lado não permitia 

muita visibilidade. Mas Vica pensou ter escutado um barulho, demonstrando 

que alguém se acomodava por lá. 

– Bem, padre, faz tempo que eu sequer faço o meu costumeiro sinal 

da cruz, em frente à igreja. Então, o que dirá rezar... A última vez em que eu 

estive aqui, para a missa do Martin, foi uma bateção de boca só. 

Vica fez questão de esperar um pouco, para ver se o padre iria dizer 

alguma coisa. Todavia, nenhum som ressoou em resposta.  

– Às vezes, eu me amaldiçoo por ter ido naquele maldito médico, que 

me disse que eu tinha só seis meses de vida. Quem sabe se eu não tivesse tido 

aquela notícia e continuasse vivendo? Simplesmente vivendo. Talvez eu não 

estaria tão encrencado como estou agora. O que você acha, padre? 

O silêncio imperou no mesmo instante em que Vica parou de falar.  

– Nada, ainda? Está certo. E se eu lhe dissesse que à minha lista atual 

de idiotices acrescentei o roubo de uma maleta de um vizinho homicida que 

se suicidou; ainda, acertei um soco e quase fiz pior com um amigo de infância; 

duvidei da minha esposa, quanto à fidelidade dela. Podia dizer, também, que 

roubei um carrão esportivo importado e invadi a pista contrária com ele, quase 

provocando um monte de acidentes que poderiam ter sido fatais. Não posso 

deixar de colocar, ainda, o murro na cara do médico pavãozinho que eu citei 

lá atrás e, claro, o fato de eu ter incitado meus ex-colegas de trabalho a dar 

uma surra no meu ex-patrão.  

Vica fez o gorro rodar, com uma das mãos, enquanto perguntava: 

– E que tal agora, padre? Isso me faz um merda, não?  

Nada. Sequer o som de uma mosca voando.  
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– Quanto à droga da maleta, coisas estranhas começaram a acontecer 

lá em casa a partir do momento em que eu a escondi no alçapão do registro 

d’água. E-Eu não sei... era como se eu escutasse a minha própria voz me 

instigando contra a minha esposa e esse meu amigo que agredi, sabe? 

O olhar de Vica parecia ter voltado àquela noite em que viu a estranha 

luz avermelhada.  

– E lá pelas tantas eu disse “foda-se” e decidi arriscar o meu couro. Eu 

avisei o seu Thomaz que iria me atrasar um pouco para voltar do almoço. 

Nisso, fui até em casa, tirei a maldita de lá e peguei um táxi até o Centro.  

Enquanto falava, Vica ia relembrando todo aquele dia.  

– No Centro, eu peguei um daqueles armários registrados e guardei a 

maleta lá.  

Agora foi Vica quem procurou o silêncio, pensando em tudo o que 

dissera.  

– É... eu continuo com a maldita, sim. Isso é ruim, não é? 

A nova ausência de respostas tirou Vica do sério. 

– Eu nem sei por que eu estou lhe contando isso, padre. Eu tô 

morrendo, porra! Não importa o que a doutora Graça me diga. Eu tô 

morrendo. Essa droga de doença não poupa velhos ou crianças. Levou a Lola. 

Vai levar o seu Sinval e a mim também. Não quer nem saber. É todo mundo 

direto para os vermes.  

Vica, então, cerrou o punho e desferiu um soco na parede do 

confessionário, fazendo a madeira emitir um barulho seco.  

– Puta que pariu! Padre, me desculpe... – disse ele, um tanto 

atrapalhado.  

Sem resposta alguma, Vica respirou fundo e soltou o ar. 

– Eu lembro de uma vez, durante uma aula de catequese, aqui nesta 

mesma igreja, onde uma senhora muito esforçada em nos ensinar sobre os 

salmos nos contou uma parábola. Estávamos na mesma turminha de 

sempre... 

Vica olhou para a janelinha que dava para o outro lado. 

– A tal parábola7 falava sobre uma viúva humilde, em uma cidade 

pequena, que se dirigia dia após dia a um juiz que não temia a Deus e 

                                                           
7 A viúva e o juiz iníquo. Lucas 18:1-8. 
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tampouco dava a mínima para os homens. A mulher, em suas idas, suplicava 

ao juiz para que ele lhe fizesse justiça. Por muito tempo o juiz se recusou... 

Pensando ter escutado um ruído, Vica perguntou: 

– O senhor sabe essa?  

Diante da falta de qualquer retorno, prosseguiu. 

– Finalmente, o juiz disse a si mesmo: “Droga! Embora eu não tema a 

Deus e não dê a mínima para os homens, essa viúva está me tirando do sério. 

Sendo assim, vou fazer-lhe justiça para que ela não volte mais a me 

infernizar”.  

O assovio do vento, vindo de alguma fresta, fez Vica pausar a narrativa 

para escutá-lo. Mas ele não demorou muito para concluir. 

– No final, a senhora que contava a parábola disse, como se fosse ela 

própria o divino: “Ouçam vocês o que diz esse juiz. Por acaso Deus não fará 

justiça aos seus fiéis, que rezam a ele dia e noite? Jamais Ele os fará esperar. E 

eu ainda digo a vocês, crianças, Deus lhe fará justiça depressa”.  

– Eu confesso, padre, que ficamos sem entender muita coisa. Imagina 

o senhor, uma molecada que estava ali porque os pais mandaram. Saímos 

pela avenida Portnoy na maior galhofa... 

Enquanto lembrava daquele dia, Vica cutucou com a ponta do dedo 

indicador um arranhão na madeira da porta do confessionário.  

– Mas eu havia ficado intrigado. Admito. Nisso, o Papito, hã, digo, o 

Martin, caminhava ao meu lado. Ele era um cara esperto, por isso resolvi 

perguntar se ele havia sacado qual era o lance da parábola.  

– É uma lição para que as pessoas não desistam e sigam orando, pois 

Deus irá atendê-las, mais rápido do que qualquer outra coisa – respondeu Martin 

a ele, na ocasião. 

Vica sorriu, lembrando do amigo. 

– Era esperto o figura, não é? Pô, padre. Para um moleque de doze 

anos...  

O velho banco, onde Vica estava sentado, emitiu um estalo.  

– Quer dizer, então, padre, que se eu rezar para Deus eu vou me curar 

da minha doença? Ele vai arrancar essa maldita metástase do meu corpo e 

deixar tudo como era antes? 

Novamente, a resposta veio com o banco estalando. 
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– Quer dizer que se eu rezar vou poder largar as infusões e todos esses 

malditos medicamentos, pois irei me curar? Hein, padre?  

A irritação começou a tomar conta de Vica novamente.  

– Quer dizer que se eu orar, mas orar com fé e vontade, o senhor vai 

me revelar por que me escolheu para meter essa porra dessa doença? Ou, 

quem sabe, por que razão deixou meterem uma bala no Martin? Hein, padre? 

A mudez fez com que Vica, enfim, levantasse e fosse até a porta que 

dava para o outro lado. Assim que ele girou a maçaneta de madeira, deparou-

se com o lugar vazio.  

– Mas que merda é essa? Eu podia jurar que tinha ouvido o padre 

entrando aqui...  

A igreja continuava vazia, iluminada pelas poucas velas no altar. Não 

havia padre, freira ou coroinha. Tampouco uma beata sequer a rezar.  

Vica olhou de novo, por todos os lados. 

– Não tem ninguém aqui?  

A resposta para ele surge no vento cortante que irrompe pelas portas, 

fazendo seu corpo tremer. 

– Não tem ninguém aqui! Ha, ha, ha. Não tem ninguém aqui! Ha, ha, 

ha. Ha, ha. Ha, ha. Não tem ninguém aqui! Ha, ha, ha.  

A gargalhada de Vica combatia o silêncio que tentava retomar o 

domínio do ambiente.  

– Não tem ninguém aqui! Ha, ha, ha.  

O acesso de riso era tamanho que fez Vica ter que se sentar. Lágrimas 

desciam pelo seu rosto enquanto ele apertava o estômago de tanto rir.  

Tentando se recuperar, ele respirou fundo. Contudo, a única coisa que 

ainda escutava era a sua risada: Ha, ha, ha, ha. 

  

 

 

A ATENDENTE E O MENDIGO  
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Aquele era o pior dia de inverno no ano, dizia o noticiário. Um morador 

de rua havia sido encontrado morto, levado pelo frio, nessa mesma manhã. 

As autoridades procuravam conscientizar a todos. Veículos da Secretaria de 

Assistência Social ainda patrulhavam as avenidas e ruas, tentando arrecadar 

para os abrigos aqueles que não possuíam um teto para passar a noite. Os dois 

times de futebol da cidade, eternos rivais que não podiam se olhar sem que 

tudo descambasse para o conflito, anunciaram uma parceria para receber os 

desabrigados em suas instalações.  

O movimento na parte subterrânea da estação de trem “Mercado 

Central” era grande, mesmo com todo aquele frio fustigante. As pessoas 

caminhavam apressadas, esbarrando umas nas outras. Algumas já se 

posicionavam pertos dos trilhos, à espera do próximo trem para a região 

metropolitana. Outras, avançavam a passos largos pela escadaria que levava 

ao acesso da região central da Capital.  

Vica seguiu até o local onde ficava o guarda-volumes. Em decorrência 

do investimento da União, a empresa que administrava o transporte 

ferroviário havia instalado um conjunto de armários de metal, na cor prata, 

providos com um sofisticado painel para o sistema de fechadura. Assim, cada 

usuário que pagasse a taxa no guichê correspondente recebia uma senha para 

digitar no painel de controle e ter acesso ao seu armário individual. O prazo 

para uso do bem era determinado, mas admitia prorrogação, conforme o 

usuário acessava o site da empresa administradora, digitava a senha e pagava 

novamente o valor da taxa. 

Vica trancafiou a maleta marrom de couro de crocodilo que havia pego 

sorrateiramente na casa do Chico dentro do armário de número 16. Ele, então, 

olhou para os lados antes de digitar a senha no painel de comando: 2978.  

O movimento na estação ainda continuava grande, constituindo-se na 

camuflagem perfeita para Aragão, que observava tudo sentado em uma mesa 

no Orton Café. Ele o seguia desde que saíra de casa, na Medianeira.  

Para não chamar atenção, Aragão tinha descartado seu terno preto 

habitual, enfiando-se dentro de uma jaqueta esportiva azul-marinho, calça 

jeans, tênis e um boné antigo dos Ducks. Um dos funcionários da cafeteria se 

aproximou da sua mesa e indagou, com um sorriso: 

– Gostou do “Romano”, senhor? 
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– Sim. Estava excelente. As raspas de limão, de fato, dão um sabor 

diferenciado ao café. Obrigado pela dica. 

Aragão pagou o café, oferecendo uma gorjeta gorda. Na sequência, 

viu Vica abrir o armário e de lá tirar a maleta. Logo em seguida, Vica partiu em 

direção à escada-rolante, que levava ao acesso da região central.  

Aragão procurou esperar um pouco, até uma distância segura, e partiu 

em seu encalço. Naquele momento, um barulho de máquinas ressoou na 

estação subterrânea, anunciando a chegada do próximo trem.  

O principal capanga de Marconi procurou apertar a passada, pois sabia 

que, assim que as portas do trem se abrissem, a estação estaria inundada de 

gente. Quando chegou na escada-rolante, viu que Vica já havia atingido a 

calçada do Centro. Contudo, conseguiu seguir em sua cola, antes que os 

passageiros que saltaram do trem servissem de obstáculo.  

Enquanto Vica aguardava na sinaleira, junto à faixa de pedestres, para 

atravessar a avenida em direção ao Mercado Central, Aragão se deparava com 

uma nova manada de transeuntes. 

– Inferno! – praguejou ele tentando se desvencilhar das pessoas que 

estavam à sua frente.  

A sinaleira, então, fechou, permitindo que Vica seguisse com o seu 

destino. Aragão continuava obstruído em meio aos pedestres que circulavam 

pela região central. 

– Merda. Saia da minha frente, senhora! – gritou ele empurrando uma 

mulher que cruzara o seu caminho. 

– Ai! Seu grosso! – reclamou ela, batendo no ombro de Aragão com a 

sua bolsa. 

– Vá se foder! – retorquiu o bandido, se desvencilhando, enfim, da 

mulher. 

Todavia, assim que tentou dar mais um passo, à sua frente surgiu um 

jovem policial que fazia a patrulha de rotina. O policial olhou firme para 

Aragão e indagou: 

– Algum problema, amigo?  

Aragão, que não era de recuar para ninguém, devolveu o olhar ao 

policial e lhe respondeu: 

– Comigo nenhum, policial.  
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Os dois ficaram se encarando por alguns segundos, até que o policial 

lhe pediu: 

– Seus documentos, senhor... 

– Não, garoto. Você não quer fazer isso – respondeu Aragão seguro de 

si. 

– Como é que é?! – retorquiu o policial, dando dois passos em direção 

a Aragão. 

– Me diga, quanto é que você está recebendo, com o parcelamento 

salarial instituído pelo governador?  

O policial se deteve, surpreendido pela pergunta. Aragão aparentava 

calma e seguiu falando: 

– Uns seiscentos? Talvez menos? – Ousadamente, ele deu um passo à 

frente.  

As pessoas à volta seguiam o seu rumo, sem se importar com a cena. 

O policial levou a sua mão ao coldre preso na cintura.  

– Enquanto isso, quanto está recebendo o procurador, atrás do seu 

gabinete, lá na Procuradoria, ou mesmo o médico do estado? Eles também 

tiveram os seus salários parcelados? 

Aragão deu mais um passo na direção do policial. Este, por sua vez, 

titubeou e não sacou a arma.  

– E, então, um certo dia, você se depara com um tubarão. Um grande 

tubarão branco. O pior e mais agressivo da espécie, na verdade... – disse 

Aragão. 

Os olhos do policial se arregalaram. Sua mão continuava no coldre. 

Todavia, demonstrava o início de uma tremedeira.  

– E nesse dia você se pergunta: vale o risco? Vale o risco de levar uma 

mordida? – Aragão deu mais um passo em direção ao policial, ficando a um 

palmo dele.  

– E-Eu... – balbuciou o agente da lei. 

– Assim, existem duas formas de resolvermos isso, garoto. Você pode 

seguir me pedindo os meus documentos, sendo que eu não vou dá-los. Ou, 

você pode deixar eu ir e seguir com a sua ronda. 

– E-E por que eu faria isso? – indagou o policial com o pouco de 

coragem que lhe restava. 
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Aragão não respondeu de pronto. Preferiu dar alguns segundos para 

que o medo e a incerteza brotassem de novo no jovem policial. 

– Por que daqui a alguns anos, quando você lembrar deste ocorrido, 

vai dar graças a Deus de não ter levado uma mordida que poderia ter lhe tirado 

a vida. E isso vai acontecer quando você estiver relaxado, talvez curtindo com 

o seu filho e com a sua mulher. Talvez você nem seja mais policial. Mas, ainda 

assim, você verá que tomou a decisão mais acertada da sua vida. Eu posso lhe 

garantir isso, garoto. 

O olhar ameaçador de Aragão havia derrubado qualquer defesa 

mental do policial. Ele, assim, tirou a mão do coldre de sua arma e voltou à sua 

ronda, passando ao lado do seu suspeito. 

Para Aragão, aquele contratempo lhe custara a perseguição de Vica, 

já que este havia sumido do seu campo de visão. Contudo, era uma questão 

de tempo até eles resolverem o que fazer com o maldito larápio. 

Sem ter a real noção do perigo a que tinha sido sujeitado, Vica seguiu 

subindo a avenida La Forge, vindo da estação de trem. Mesmo com o frio 

cortante, suava enfiado dentro daquele casaco. Ainda assim, manteve a gola 

levantada e o gorro cobrindo a cabeça. A pasta, naquele momento, parecia 

carregada de tijolos. 

Trazia o cenho fechado, com a sua mente trabalhando, a todo custo, 

para buscar uma solução para a situação em que estava metido.  

A caminho de onde ficavam as paradas de ônibus, passou perto da 

marquise da antiga loja de lâmpadas. Foi quando avistou, deitado em seu 

colchão velho e mofado, o mesmo mendigo de quando trabalhava no Centro. 

Ele estava dormindo. Dava para ver que tremia de frio a cada lufada de vento 

que entrava rasgando da esquina.  

Vica não se deteve e seguiu caminhando pela avenida La Forge, até 

encontrar a entrada da confeitaria Portugal. Sem delongas, adentrou e sentou 

no balcão.  

– Bom dia, senhor – disse uma atendente, abrindo um sorriso.  

Vica a encarou. A moça continuava ali, parada ao seu lado, sorrindo.  

– Bom dia... – enfim respondeu Vica.  

– Você quer dar uma olhada no nosso cardápio? – indagou ela, já com 

o menu em mãos.  

– Não. Eu já sei o que eu quero... 
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– Pois não... 

– Um expresso, por favor – pediu Vica, colocando a maleta no banco 

ao seu lado. 

– Somente isso? 

Vica olhou para ela irritado, pensando que, se quisesse mais alguma 

outra coisa, teria pedido. Todavia, a força do seu mau-humor parecia não a 

afetar. Achando que se livraria dela, resolveu responder. 

– Sim. Somente isso.  

– Está certo. Já trago. 

Enquanto ela ia se afastando, Vica voltava aos seus pensamentos. 

Tudo estava muito turvo.  

– Voltei. Aqui está, senhor – disse a atendente, ainda com um sorriso 

no rosto. 

– Certo... – devolveu Vica ao pegar a xícara. Para a sua surpresa, a 

moça ainda estava ao seu lado.  

– Muito legal essa sua maleta – elogiou ela, apontando, no momento 

em que Vica levava o café aos lábios.  

– Puta merda... – resmungou ele.  

– Eu dei uma, muito parecida, para o meu marido – completou a 

atendente.  

– Ah, é? – respondeu Vica, tentando manter certa educação. 

– Sim. O senhor é casado? – A pergunta, impertinente, bastou para 

tirá-lo do sério. 

– Olha aqui, moça. Por que você está me incomodando? Digo, o que 

você ganha com toda essa simpatia? Pagam a você algum extra?  

Pela primeira vez a atendente desarmou o sorriso. Entretanto, foi só o 

tempo necessário para responder a Vica: 

– Existem duas opções, senhor. Ficar me martirizando por trabalhar 

em um serviço que me paga pouco e me faz ter que atender gente grosseira, 

vez por outra, achando que foi essa merda de vida que o destino me reservou 

para todo o sempre, ou pensar que uma hora dessas eu vou olhar para trás, 

quando já estiver em outra, sabendo que eu resisti a esse período sem deixar 

que energias ruins me atormentassem.  

Vica observava a atendente, intrigado.  
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– Neste caso, tudo isso será uma lembrança de que aqui, nesses 

mesmos dias em que hoje estamos você e eu, senhor, eu mirava uma planície 

verdejante e linda, em Sibiruba, onde a minha alma se reconhecia, e isso me 

acalmava e me enchia de felicidade.  

– “Sibiruba” você disse, moça? – tentou falar, Vica. 

– Sim. É a cidade onde eu nasci e me criei. Quero voltar para lá junto 

com o meu marido e o meu filho.  

– Não pode ser... – devolveu Vica, boquiaberto.  

– Sim. Encarar as coisas dessa forma nada mais é do que aceitar a 

minha rotina, sorrir, sim, e continuar sonhando e vivendo. Até porque, se eu 

escolhesse a primeira opção, acho que eu seria a culpada, não é mesmo? 

– “Culpada” do que, moça? – questionou Vica.  

– Do fracasso da minha própria vida... – respondeu a atendente, 

tornando a sorrir antes de se virar e partir para o próximo cliente. 

– Cacete! – exclamou Vica, sentindo toda a força que um déjà-vu pode 

provocar nas pessoas.  

Ele, então, disse para ela: 

– Moça, espere, por favor. Tenho mais um pedido... 

Minutos depois de passar no caixa e pagar o que devia, Vica subiu pela 

avenida La Forge até a marquise da antiga loja de lâmpadas. O mendigo ainda 

estava lá, dormindo. 

Vica se abaixou perto dele, tomando cuidado para não o acordar. Em 

seguida, colocou, ao lado do velho colchão, um copo lacrado, contendo café, 

e um embrulho com um sanduíche. O mendigo chegou a se mexer, mas não 

despertou.  

Por alguns minutos, Vica ficou olhando para o sujeito. Por baixo de 

toda aquela sujeira até parecia ser jovem. Aos poucos, foi notando que ele 

começava a se mexer mais e mais. Foi daí que Vica começou a caminhar de 

volta, na avenida La Forge, virando à esquerda na direção da praça do 

Comércio. Entretanto, antes de chegar a ela, tornou a virar, desta vez à direita, 

descendo a rua Paraguai, em direção à central de paradas periféricas. 

Já na central, tomou uma condução rumo à antiga Usina de Gás, hoje 

desativada. Sua intenção nada tinha a ver com o museu histórico, patrimônio 

tombado do município, que existia ali. Ao lado da Usina ficava o pórtico da 
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balsa Tupinambá, que fazia o itinerário entre a Capital e a cidade de Taioz, 

pelo rio Caraí.  

O frio era ainda pior naquele ponto da cidade, chicoteando a todos 

com violentas rajadas de vento. Ainda assim, um pequeno grupo de turistas 

aguardava na fila para pegar o Tupinambá. 

“Esses caras devem ser loucos de vir para cá, com tanto lugar para 

visitar neste mundo”, pensou Vica.  

Ainda pensando nisso, pagou seu ingresso junto à bilheteria e se 

postou com uma certa distância do grupo, aguardando pelo embarque na 

balsa. Um empregado veio em sua direção:  

– Ingresso, senhor?  

Vica entregou-lhe o bilhete, embarcou e foi em direção da popa. A 

sensação térmica, naquela parte da balsa, dava a impressão de temperatura 

abaixo de zero. Ele, porém, resistiu, sentando-se em um banco.  

À medida que o Tupinambá ia avançando deixava um rastro de águas 

turvas pelo rio. Esse mesmo rastro, porém, apaziguava-se, dali a alguns 

segundos. Vica, então, levantou o seu olhar para o horizonte, enxergando os 

primeiros sinais da cidade de Taioz, do outro lado da margem.  

Depois de ter a certeza de que não havia ninguém por perto, Vica 

atirou a maleta no rio e ficou observando ela afundar. As águas apresentaram 

o mesmo movimento de antes, ficando turvas com a imersão do objeto, para 

depois recuperar o seu aspecto tranquilo. 

Mais relaxado, Vica se aconchegou no banco, abrindo os braços e 

cruzando as pernas. Por fim, recostou a cabeça e se permitiu fechar os olhos. 

 

 

 

A BATALHA FINAL 
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Quando o telefone da Ferragem do Gringo tocou, Vica foi até ele para 

atender a chamada.  

– Ferragem do Gringo, como eu posso ajudar? 

– Vica, sou eu...  

– Ah, você... –  Diga, Baiuca.  

– Cara... Preciso conversar com você. Tá me batendo a fissura, tá 

ligado? 

– “Fissura”?  

– Sim, porra. Tô na abstinência desde a morte do Papito... 

– Entendi. Mas será que não é melhor você ir no seu psiquiatra, cara? 

Não sei se vou poder ajudar você com esse tipo de rolo... 

– Porra, Vica. Eu sempre ajudei você com os seus rolos. Livrei você de 

um monte de processo, inclusive de passar uns dias na cadeia, pelo lance do 

carrão importado... 

Vica silenciou. Não havia gostado do tom da voz do amigo. Todavia, 

talvez isso denotasse que Baiuca, de fato, estava precisando desabafar.  

– Faz tempo que eu não tenho conseguido dormir direito, irmão. Fico 

pensando naquele dia em que os canas meteram bala no Martin. O coitado lá, 

vertendo sangue no chão...  

– Está bem, Baiuca. Me dá cinco minutos para eu fechar a loja...  

– Certo. Espero você aqui em casa. O velho já saiu para ir no Hits. 

– Combinado. Até. 

Assim que desligou, Vica mandou uma mensagem para Vana, 

avisando que o amigo tinha ligado e que iria passar por ali antes de ir para casa.  

No horário combinado, ele desligou as luzes, acionou o alarme e 

desceu a pesada porta de ferro, prendendo-a com um imenso cadeado ao 

chão.  

Em seguida, seguiu caminhando pela avenida Portnoy. Usava uma 

jaqueta leve, feita de tactel, o que lhe possibilitava dizer ao léu: 

– Graças a Deus que essa porra de inverno está passando. 

Não demorou muito para que ele passasse em frente à igreja 

Medianeira. Vica olhou para o alto do campanário e fez o sinal da cruz. Dali, 

foram mais alguns minutos, até que parasse em frente à casa dos Baiucas. 
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Estranhamente, o portão de ferro da frente estava aberto. Mesmo 

assim, Vica deu de ombros, foi até a porta e bateu na campainha. A demora 

em receber atendimento o fez concluir: 

– Aquele gordo deve estar trancado no quarto, como sempre...  

Antes que ele tocasse a campainha novamente, porém, a porta se 

abriu. 

– Porra, já tava na hora, e... 

Antes que Vica pudesse concluir, o punho de Aragão encontrou a sua 

boca.  

Com o impacto, ele desabou no chão. Sem perder tempo, Aragão o 

pegou pela gola da jaqueta e o arrastou até o centro da sala. Foi ali que ele viu 

Baiuca, amarrado em uma cadeira, com uma mordaça na boca. Seu rosto 

estava bem machucado, com um corte feio no supercílio e sangue a escorrer 

pelo nariz. 

– M-Me desculpe... – tentava falar através do pano. 

– Eu admito que não tinha suspeitado. Foi o Aragão, aqui, depois de 

muito investigar, quem trouxe luz aos meus olhos – disse Marconi parado 

próximo a Baiuca. 

Enquanto isso, Aragão imobilizou Vica no chão e segurou o seu 

pescoço com as duas mãos.  

Vica emitiu um grunhido, rezando para que o barulho fosse o 

suficiente para alertar algum vizinho.  

– É extremamente humilhante para um sujeito como eu, que carrega 

o fardo de ter que ser onipresente, não saber – continuou Marconi. 

Baiuca, que olhava para tudo aquilo com os olhos esbugalhados, 

pensou:  

“Nós vamos morrer.” 

– O que mais me irritou, Augusto, não foi o objeto em si, que foi levado 

antes que eu pudesse tomá-lo como meu. Mas, sim, ter sido roubado pelo 

mais covarde morador do bairro. Talvez até da cidade...  

Vica tentava desesperadamente respirar. 

– Para um homem de negócios como eu, no meu ramo, isso é péssimo. 

Exemplos como esse encorajam outros a fazerem o mesmo, sabe?  

Vica tentava forçar os punhos de Aragão para que ele o soltasse. 

Entretanto, seu esforço era inútil.  
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– Incrível. Lá estava esse homem, um rato, espreitando o seu patrão 

no dia a dia. Um rato, esperando apenas por uma oportunidade. Perante 

Deus, seu pecado capital foi a inveja. Dia após dia, ele devia se questionar: por 

que Rohr e não eu? Por que Rohr e não eu?  

Os olhos de Vica estavam aterrorizados, pois ora encontravam a figura 

maligna de Marconi e ora se deparavam com o olhar raivoso de Aragão.  

– Esse homem, fortemente armado, entrou no meu escritório, matou 

dois dos meus funcionários à queima-roupa, disparou contra o seu patrão, 

roubou a maleta, a preciosa maleta que o seu patrão trazia para mim, e se 

esvaiu.  

Neste momento, Aragão apertou ainda mais os dedos na garganta de 

Vica. 

– O que nos leva a você e à sua participação nesse episódio nefasto.  

Aragão, então, observando que Vica já estava quase desmaiando, 

afrouxou um pouco o aperto. 

– A polícia não encontrou qualquer sinal da minha maleta com o Sr. 

Francisco. E tampouco encontraria, não é, Augusto? – retomou Marconi, 

dando dois passos na direção de Vica.  

– Hmmmm – protestava Baiuca, com o lenço a tapar a sua boca. 

– Você, Sr. Augusto, conseguiu ser ainda mais vil do que o covarde 

Francisco. Você se aproveitou do pobre coitado no dia em que ele deu cabo da 

sua própria vida. Fingindo prestar amparo à esposa dele durante aquele 

evento terrível, você entrou na casa deles e, sorrateiro como a serpente, 

roubou A MINHA MALETA! 

– E-Eu... – disse Vica tentando se defender. Entretanto, os dedos de 

Aragão voltaram a apertar firme.  

– E, logo após, achando que poderia escapar ileso, escondeu o que 

para você nada mais era do que o corpo de delito que expunha a sua própria 

vergonha em um guarda-volumes na Estação de Trem. 

Vica tentou, novamente, afastar Aragão de cima de si, empurrando o 

seu rosto com sua mão direita. Contudo, o bandido não se movera um 

centímetro.  

– Esse seu disparate já deveria ter caído, Augusto. Entretanto, no dia 

em que você retirou a maleta do armário, Aragão, que o seguia passo a passo, 

acabou perdendo o seu rastro. Uma infelicidade de que ele não virá mais a 



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

231 
 

repetir, tenho certeza, já que aprendemos com os nossos erros. Não é 

mesmo? 

– Com certeza! – bradou Aragão, cuspindo saliva no rosto de Vica. 

Marconi, então, retirou os óculos redondos espelhados que sempre o 

acompanhavam. Neste momento, ao se deparar com os olhos de seu algoz, 

Vica sentiu o pior calafrio daquela noite. No lugar de onde deveria estar o 

globo ocular havia duas bolas vermelhas em chamas.  

“M-Meu Deus!”, pensou Vica. Era a mesma chama maligna que ele vira 

na imagem de Gorsky Pimp.  

– O Deus em que eu acredito é um Deus bondoso, mas exigente e, 

principalmente, punitivo com aqueles do rebanho que preferem seguir o 

exemplo da serpente. E saiba que o seu gesto condenou a sua família e o seu 

amigo aqui.  

– D-Desgraçado... – berrou Vica, quase sem ar.  

– É bom que você parta desta vida, Augusto, sabendo que nós já 

andamos por esta Terra muito além do que o seu pensamento pode imaginar, 

e é exatamente por essa razão que você não se manteria incólume por muito 

mais tempo.  

Vica continuava olhando apavorado para os olhos flamejantes de 

Marconi.  

– Somos os restos arcaicos cultivados pelo inconsciente dos homens. 

De nós descende o seu medo ancestral da escuridão, bem como a necessidade 

da fé em algo maior e na própria existência do bem e do demoníaco. Por tudo 

isso, Augusto, é que não há abrigo seguro onde se esconder de nós. 

Aragão apertou os dedos na garganta de Vica o mais forte que podia. 

Este, por sua vez, começou a perder os sentidos, revirando os olhos para trás. 

Um disparo vindo da direção da porta interrompeu tudo. 

O tiro fez Aragão soltar Vica e se voltar na direção de Marconi, apenas 

para ver o corpo do seu chefe caindo ao chão. A bala havia entrado pela sua 

testa e saído pela parte de trás do crânio. 

Seguiram, assim, outros três disparos, desta vez na direção de Aragão.  

Alvejado no peito, o bandido caiu no chão.  

Baiuca, apavorado, tentava se soltar.  

– A única coisa que eu sempre odiei na Medianeira... – disse Leonel 

sem pressa. Ele caminhou até onde Aragão estava caído.  



O BÁRBARO DA MEDIANEIRA 

 

232 
 

Cuspindo sangue, o capanga encarou-o e soltou um rosnado infernal. 

– São esses malditos demônios – concluiu Leonel, finalmente, antes 

de efetuar mais um tiro. 

 Certeiro, o disparo penetrou na têmpora esquerda de Aragão, abrindo 

uma grande poça de sangue no assoalho a partir do buraco de saída.  

Calmamente, Leonel foi até a sua cristaleira. Enquanto isso, Vica 

aproveitou para ir até Baiuca e puxar a mordaça que o calava.  

– P-Pai? – disse Baiuca a Leonel. Ele e Vica o olhavam impressionados.  

Leonel, por sua vez, abriu as delicadas portas de vidro da cristaleira, 

deixou o revólver 38 em cima da segunda prateleira, ao lado do porta-retratos 

com a foto da sua esposa, e pegou um copo e uma garrafa de uísque. Serviu 

uma dose e tomou tudo, em um único gole.  

– Ahhh! – fez Leonel, saciado.  

Assim que largou o copo, percebeu que o dois ainda o fitavam. 

– Eu esqueci a carteira em casa... – disse ele, apontando para o objeto 

que estava parado ao lado do porta-retratos. 
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EPÍLOGO 
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Vica estava sentado em um banco junto ao balcão do bar. Como todos 

os outros estabelecimentos nas redondezas da Cidade Alta, a casa recebia 

lotação máxima. O verão recém havia se estabelecido, trazendo com ele a 

temperatura envolvente e típica dos trópicos. A energia que contaminava as 

pessoas era outra.  

Perdido em si, Vica refletia sobre os acontecimentos dos últimos 

meses em sua vida. A tríade formada por passado, presente e futuro veio 

como um furacão, enchendo a sua cabeça com os fatos e as pessoas que 

haviam participado de tudo até ali.  

A primeira conclusão a que chegou, então, foi de que alguns seguirão 

perdidos no passado, apesar de buscarem ajuda, ao menos em seu discurso 

oficial. 

 

– Bem, meu nome é Laura. Como vocês todas aqui devem saber, meu 

marido, Marin, foi abatido pela polícia, depois que ele atirou no prefeito e me 

tomou como refém.  

Laura fez uma pausa e iniciou um choro. 

– Está tudo bem, Laura. Você veio ao lugar certo. Todas essas mulheres 

sentadas em sua volta também passaram por uma perda. 

– Seja bem-vinda, Laura – disse o grupo, em uníssono.  

– Este é um espaço em que você poderá falar sobre os seus medos, 

sentimentos e sobre a sua ansiedade. Eu sou a gestora deste grupo. Meu nome 

é Ana. Pode deixar que eu vou dar uma atenção especial a você, Laura.  

 

Em outras situações, concluiu Vica, existem aqueles que até olharão 

para o passado, mas seguirão em frente, rumo ao futuro. 

 

– Passageiros do voo 179 com destino a Sydney, por favor, apresentem-

se no portão de embarque número 83.  

– Bem, amiga, anunciaram o voo aqui – diz Indianara à Vana, via ZAP. 

– Beleza, amiga. Essa sua prima que mora lá é uma pessoa legal? – 

enviou Vana, em resposta.  

– Muito. Ela é bem descolada. Já morou em várias partes do mundo. 

– Que bom, amiga.  
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– Sim. E ela me deu a palavra de que consegue me arranjar um emprego. 

Logo, não tenho nada a perder, né? 

– Não. Pelo contrário, só tem a ganhar.  

Indianara, então, mandou uma carinha sorridente para Vana. Esta, por 

sua vez, mandou uma imagem de duas pessoas se abraçando e uma mão dando 

tchau. Indianara colocou o celular no bolso da calça e caminhou até o portão de 

embarque. Assim que chegou lá, a funcionária lhe falou: 

– Olá. Voucher de embarque, por gentileza... 

– Aqui... – diz ela retirando-o de dentro de uma mochila.  

– Prontinho. Tenha uma ótima viagem.  

– Obrigada – devolveu Indianara sorrindo.  

Antes de entrar, virou o rosto para uma das janelas do aeroporto. A 

imagem distante da Capital aparecia em pequenas luzes. Ela assentiu com a 

cabeça para si mesma antes de virar para frente e seguir pelo portão.  

 

Por fim, Vica concluiu que existem outras pessoas que, ainda que 

pareçam focadas no presente, não serão mais do que o seu próprio retrato 

caricato, como se estivessem em um eterno Stand Up Comedy atraindo 

gargalhadas: 

 

– Dr. Antônio Marlos, conte para nós como é para um advogado fazer a 

defesa de um réu culpado por homicídio qualificado? – questionou Patrícia 

durante a entrevista. Esta era transmitida durante o horário nobre, no espaço do 

telejornal. 

– Em primeiro lugar, Patrícia, no caso de Daniel Blitz, trata-se do primeiro 

menor homicida julgado perante os rigores da nova lei da maioridade penal. Isso 

é histórico. Em segundo lugar, tenho que dizer que todos, exatamente todos, 

merecem a guarida da ampla defesa e do contraditório. 

– Mas Dr. Antônio Marlos, e as questões morais que envolvem operar 

essa defesa, em particular, já que se tratava de um homicida confesso? 

– O direito nada tem a ver com a moral, Patrícia. 

 

– Cadê o Vica? – perguntou Vana ao pessoal da mesa, ao retornar do 

banheiro.  
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– Tá lá no balcão... – respondeu Cláudia, antes de tomar um gole do 

seu chope.  

– Ué, por quê? – devolveu Vana.  

– Ele ficou brabo porque a gente não deixava ele assistir o que esse 

bosta do Antônio Marlos tava dizendo na entrevista. Daí resolveu se 

aproximar mais da televisão – disse Baiuca. 

– Cuidado com essa boca suja, Baiuca! – disse Vana, dando um tapa de 

leve na nuca do amigo. 

Alheios ao seu entorno, Pedro e Tobias mastigavam os seus 

hambúrgueres, deixando escapar ketchup pelas frestas do pão.  

– Ei, Vana, escuta esse som que tá tocando: Every time I see you falling. 

I get down on my knees and pray. I’m waiting for that final moment. You say the 

words that I can’t say8 – falou Jotapê, cantando a plenos pulmões. 

– Engraçadinho… – retorquiu ela passando por ele na mesa e mexendo 

em seu cabelo. 

– Ei, ei. O meu topete não!  

– Cláudia, fica de olho nos meninos. Eu já volto...  

Dito isso, Vana caminhou até onde estava Vica.  

– E aí, bonitão. Qual é a desse isolamento? – questionou ela após 

chegar de mansinho e entrelaçar os braços pelo seu pescoço.  

Vica tomou uma de suas mãos e a acariciou. Devagar, virou na direção 

de sua esposa e a agarrou pela cintura. Seus rostos ficaram a um palmo. Vana, 

como na primeira vez em que Vica a beijou, sentiu um arrepio a percorrer sua 

nuca. Já Vica olhou fundo dentro dos olhos dela enquanto pensava: “Nossa, 

garota, como você é linda”. Os lábios de Vana brilhavam. Os de Vica ardiam. 

Ele então inclinou a cabeça e a beijou. Um beijo delicado, mas que logo mudou 

de intensidade, na medida em que suas pernas se enroscavam, fazendo com 

que um corpo colasse no outro.  

                                                           
8 “Bizarre Love Triangle”. Canção da banda inglesa New Order, presente no álbum 

Brotherhood, lançada em 1986.  
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Enquanto os lábios degustavam um ao outro, Vica e Vana tiveram para 

si uma única e irrefutável certeza: era a vida sorrindo para eles. As coisas ruins 

que haviam passado nos últimos meses dissolviam-se pelo chão.  

Vica levou a mão esquerda ao rosto de Vana e acariciou-o com a ponta 

dos dedos, soltando seus lábios em câmera lenta. 

Ao final, Vana abriu seus olhos e logo deixou escapar um sorriso 

gracioso para o marido. 

Mesmo depois de terminado o beijo, perderam alguns segundos se 

olhando.  

Vica, interrompendo o momento, questionou: 

– E os seis meses? 

– E-Eu... oh? S-Seria hoje? – devolveu Vana, atrapalhando-se.  

– Não. Já foi três semanas atrás.  

Não conseguindo conter sua euforia, Vana puxou o marido para si e 

voltou a beijá-lo. 

Mas desta vez foi Vana quem interrompeu o momento, voltando a sua 

cabeça levemente para trás.  

– Vamos lá para a mesa. Vem... – disse ao marido, na sequência. 

– Um minuto. Ei, amigo... – referiu Vica chamando o bartender. 

– Pois não, senhor? 

– Tem como você trocar de canal? 

– É pra já!  

O funcionário do bar, prontamente, pegou o controle remoto e mudou 

a programação. A entrevista deu lugar à imagem de Michael Ho emergindo 

do outro lado de um tubo em um mar de ondas perfeitas no Hawaii. 

Vica fez um joinha para ele e seguiu de mãos dadas com a esposa até 

a mesa. 

– Aiiiiii! – fez Cláudia, na chegada dele à mesa. 

– Ei, garçom, salta mais um chope para cada um – disse Baiuca. 

– Tudo bem, Vica? – disse Jotapê, baixinho, ao seu lado.  

Antes de responder, ele olhou para o seu filho. Ali, no seu rosto de 

menino, ele viu a mistura perfeita dele e de Vana. Se os olhos lembravam a 

mãe, a boca definitivamente se assemelhava à dele.  

No final das contas, pensou Vica, tudo isso confirmava uma série de 

pequenas verdades que se uniam em uma única e que para ele era mais do que 
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suficiente. E essa verdade era que ele continuava ali, no presente, mas sem 

desconsiderar que existe um futuro.  

Ganhando. Perdendo. Despertando. Levando.  

– Tudo ótimo, irmão. Tudo ótimo – devolveu sorrindo.  
 


