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INTRODUÇÃO

Olá, prezado leitor!
Apresento-vos meu primeiro livro de suspense. Este será, sem dúvida, o
primeiro de dezenas, pois não irei parar tão cedo.
Trata-se, na verdade, de uma pequena coletânea de contos de suspense,
onde coloco em prática toda a minha criatividade no gênero.
Obviamente que é minha pretensão, sem nenhuma modéstia, ser
conhecido como o “rei dos contos de suspense do Brasil”, cargo que está
vago, atualmente. E você, leitor, será o meu juiz e analisador. A pergunta
que faço é: tenho condições de ser um “rei”? Tenho? Bem, somente o tempo
dará a resposta.
Falando um pouco de mim, segundo informações de terceiros (aí
entenda-se minha querida mãe, falecida, e alguns parentes e vizinhos),
aprendi a ler e a escrever com três anos e meio, o que me tornou uma
espécie de atração bizarra, na rua onde eu residia, em São Luís, minha terra
natal. Todos queriam conhecer o “pequeno gênio da leitura”. Sim. Comecei
cedo e nunca mais parei.
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Com o passar dos anos, tornei-me um viciado em leitura, onde lia de
tudo: desde revistas em quadrinhos até livros didáticos, passando por
bolsilivros de estórias de faroeste e espionagem, fotonovelas, revistas de
variedades, jornais, circulares, bulas de remédios, Bíblia, revistas eróticas,
dicionários, revistas científicas, etc. No entanto, de toda essa gama de livros,
revistas e similares, os livros de suspense foram os que mais me chamaram a
atenção. Despertaram, no meu espírito inquieto, um grandioso sentimento de
prazer, um profundo estado de felicidade platônica, como até então eu
jamais havia sentido.
Eu simplesmente me apaixonei por romances de suspense!
Subjugado por minha fome literária, devorei livros, dentre outros, de
Agatha Christie, Frederick Forsyth, Ken Follett, Ruth Rendell, Irving
Wallace, Robert Bloch, Jeffery Deaver, Lawrence Sanders, etc. A lista é
inacabável! Cheguei a ler alguns dos romances desses autores quatro, cinco
vezes, tal a magnitude de suas estórias.
São realmente excelentes criadores de suspense.
Todavia, em se tratando de suspense → na sua forma mais pura,
encantadora e contagiante! → nenhum escritor deste planeta foi mais
brilhante, mais espetacular, mais sui generis que Ira Levin. Ele escreveu
apenas sete livros. Isso mesmo. Sete livros! Porém, todos se constituíram em
maravilhosas obras-primas do suspense. Todos me encantaram
verdadeiramente! São eles: “O beijo da morte”, “O bebê de Rosemary”, “As
possuídas”, “Esse mundo perfeito”, “Os meninos do Brasil”, “1300,
Madison” e “O filho de Rosemary”. Aconselho você, leitor, a ler os títulos
acima citados. Acredito que, assim como eu fui, também serás enfeitiçado
pela genialidade do Ira Levin.
O Ira é, na minha opinião, o “rei dos romances de suspense” no mundo,
o ser humano que mais soube expressar → no papel → esse delicioso
gênero de literatura.
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E como um bom adorador de suspense, não poderia deixar de escrever e
publicar minhas próprias estórias.

Claro!
Realizei um sonho, na verdade.
Um sonho fenomenal, que me deixou muito feliz.
Neste livro, por exemplo, exponho a você cinco contos, onde o
suspense (em sua carga máxima!) é o prato principal.
Darei uma rápida pincelada em cada um, para que você tenha mais ou
menos a noção do que vai ler.
O primeiro, intitulado “O alvo perfeito”, conta uma estória simples, de
um suposto assassino, que, de cima de uma árvore, abate o alvo com
maestria. Conto curto, objetivo, porém com um final surpreendente.
O conto “Subjugado pelo desejo” narra a estória da vida de um
psicopata, que tem um defeito grave: é viciado numa forma bizarra de fazer
sexo. Ele não consegue parar! E, como consequência, terá uma desagradável
surpresa, no final.
No conto “A loira perfumada”, um homem rico, com fama de
mulherengo, se encanta por uma bela loira, ao encontrá-la num elevador.
Parecia uma estória de paixão e desejo, se não fosse um pequeno detalhe:
nem sempre as pessoas são o que aparentam ser. Conto eletrizante, com um
final trágico.
No conto “Quer parar de fumar?”, um fumante compulsivo acha um
bilhete de propaganda no banco de um ônibus. Ao entrar em contato com a
autora do bilhete, aceita, de modo involuntário, o método mais tétrico e
horripilante que se tem notícia, para induzir um homem a parar de fumar.
Este é um conto de terror, que nos conduz a tudo o que a mente pode
produzir, em termos de loucura.
Por fim, temos o conto “A vingança do morto”, que narra a aventura de
um assassino que se envolve numa grande encrenca. O homem
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simplesmente não consegue entender como o “morto” pôde voltar! Nesse
caso, ele passará por grandes apuros.
E isso aí.
Pincelada dada, aqui me despeço, desejando a você, leitor, que se
divirta com tais estórias e que tenha uma inolvidável diversão.
Caso goste desses contos, serás um leitor de sorte, pois desde já informo
que em breve publicarei mais cinco, todos do mesmo naipe. E mais cinco e
mais cinco e assim sucessivamente.

Aguarde-me!
Muito obrigado.

Assinado: Joderyma Torres, a seu dispor.
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O TIRO PERFEITO

Naquela manhã ensolarada de sábado, deitado sobre o grosso galho de
uma árvore, esperava o alvo (como gostava de chamá-los) aparecer.
Segurava o fuzil de precisão (que possuía bipé e luneta de mira telescópica)
com firmeza, sem descuidar do que acontecia nas imediações. O referido
fuzil, com tiro de precisão de quatrocentos e cinquenta metros, curiosamente
pertencia ao seu contratante, que o emprestara especificamente para essa
missão. Era uma excelente arma, com um profundo poder mortífero. Havia
treinado com ela, dias atrás e, tendo estudado seus macetes, se julgava em
condições de acertar qualquer alvo, num raio de até quatrocentos metros.
Usava calça jeans (surrada), camisa verde (de algodão), de mangas
compridas, e botas de cano médio, o que parecia incoerente, haja vista o
intenso calor. No entanto, era obrigado a usar tais roupas, uma vez que
evitavam que se arranhasse nos espinhos (bastante comuns na região),
quando de suas caminhadas pelas trilhas. Portava uma bolsa a tiracolo, de
pano, onde havia colocado: munição, faca, sanduíche de ovos fritos (envolto
em plástico), garrafa térmica (pequena, contendo suco de laranja), flanela,
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vareta de limpeza, vidro com fluido para limpar o fuzil, cartela de
comprimidos para dor de cabeça (vez ou outra era atacado por antipáticas
enxaquecas), celular e um cantil, cheio d’água. Não trouxera bebidas
alcoólicas nem cigarros, pois não cultivava tais vícios. Isso porque achava
que beber e fumar, a longo prazo, causava, dentre outros males, tremores nas
mãos e deficiência visual, o que, para a atividade que exercia, seria
contraproducente e extremamente perigoso.
Suava, tendo em vista a alta temperatura reinante (apesar do horário) e
também por causa do mato, que impedia o vento de circular. Ao seu redor, a
floresta Trilha Nova (nunca quis saber porque tinha esse nome bizarro), que
cercava o lado oeste da cidade de “L...”, fronteira com a cidade de “T...”,
com muitos quilômetros de extensão e repleta de árvores gigantescas, além
de uma incrível variedade de plantas e animais. Floresta que era
excepcionalmente bem preservada pelas prefeituras das duas cidades.
Estava de olho nos muros dos quintais das casas do bairro “LY”.
Conseguia vê-los porque, após cinquenta metros de mato, do ponto onde se
encontrava, havia um descampado (desmatamento efetivado pelos
moradores da área, nos tempos idos), com aproximadamente cento e vinte
metros de extensão. Não podia ver a parte frontal das casas, porque foram
construídas voltadas para o lado de lá, para o lado em que se via uma das
muitas avenidas que facilitavam o fluxo de veículos da cidade de “L...”. Na
verdade, chamá-las apenas de casas não condizia com a realidade. Tratavamse, isso sim, de belíssimas mansões, a maioria com três pavimentos, de
alvenaria, revestimento em mármore, teto solar, sótão, varanda extensa,
garagem para cinco ou mais carros, piscina, quintal imenso e cercado por
muros altos, câmeras de vigilância, portões eletrônicos e os mais diversos
tipos de alarmes. Alarmes estes que não estavam dando conta do recado.
Havia pesquisado e sabia que, há cerca de cento e cinquenta anos, um
milionário excêntrico, de nome Yvo Lins Málaga, decidira desbastar alguns
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metros da floresta e construir sua mansão ali. Com o tempo, outros ricaços
fizeram o mesmo, totalizando vinte e duas mansões, erguidas nas
imediações. Haveria mais, o que teria, como consequência, o total
aniquilamento da floresta, se não fosse a ação das prefeituras. Atualmente,
construir qualquer tipo de residência ou similar no setor estava
terminantemente proibido, o que foi uma medida exemplar e benéfica para a
floresta. O controle era rigoroso e quem fosse pêgo burlando a
determinação, seria multado ou, conforme o caso, preso.
Fixava os olhos nos quintais, mas também no mato. Isso porque não
queria ser surpreendido por algum animal faminto e desorientado, dos
muitos que habitavam a Trilha Nova. Nunca se sabe, refletiu. Soltou um
longo suspiro. Sabia que a espera poderia ser longa. Mexia as pernas de vez
em quando, para afastar as cãibras, assim como tirava o suor da testa,
ocasionalmente. Suas costas doíam, mas não reclamava. Com quarenta e
dois anos de idade, apesar do excesso de peso, considerava-se um homem
forte, destemido e paciente, que não se exasperava, nas situações de
desconforto. Havia uma missão a ser cumprida e ele iria cumpri-la, custe o
que custasse. Se necessário fosse, ficaria ali o dia todo.
Seu carro, uma caminhonete vermelha, de cabine dupla, se encontrava
estacionado lá atrás, na estradinha de terra que dava acesso a um dos muitos
acampamentos (de caçadores, moradores ou turistas) que infestavam a
floresta. O veículo, apesar de antigo, era potente (com ótimo motor) e fora
revisado recentemente, o que o deixava em plenas condições de apoiá-lo
nessas atividades.
De repente, depois de duas horas e quarenta minutos de espera, viu o
alvo surgir, caminhando lenta e displicentemente. Lustroso! Garboso!
Imponente! Como se fosse o rei do pedaço! Lembrou-se das palavras do
contratante, que dissera que o alvo sempre aparecia mais ou menos nesse
horário, às vezes bem antes. Dito e feito.
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Sentindo a adrenalina percorrer suas veias, segurou a coronha do fuzil
com mais firmeza e fixou os olhos na lente da luneta, para não perder a mira.
Sob o poder das lentes, o alvo parecia estar bem perto e não a cerca de
duzentos e quarenta e cinco metros.

Não tinha como errar!
Por alguns segundos, antes de apertar o gatilho, foi dominado por
algumas sensações. Sentiu-se imbatível, poderoso, como se fosse uma
espécie de deus onipotente, com o sobrenatural dom de tirar vidas.
Acreditava que qualquer homem, que exercesse a mesma função que ele,
devia sentir o mesmo. Bastava apertar o gatilho, uma vez somente, e
alcançaria uma grande satisfação. Antegozava uma alegria ímpar, pois sabia
que em breve iria ouvir o “clique” do gatilho, o barulho abafado do tiro
(devido ao silenciador acoplado ao cano), sentiria o balançar brusco da arma
e, principalmente, teria a inolvidável e revigorante visão do alvo caindo. Ele
cairia, para logo ser coberto pelo diabólico manto da morte! Seria...
maravilhoso! Lindo! Inesquecível! Outro ponto importante era o fato do
alvo não saber que iria morrer. Eles nunca sabiam! Raciocinando
filosoficamente, a vida tinha dessas nuances, desses itens de divergências.
Numa hora estamos vivos; no segundo seguinte, mortos. Viver era, acima de
tudo, uma questão de sorte. Vivia-se num mundo diabólico, cruel,
sanguinário, onde a felicidade da vida poderia ser sobrepujada pela
maquiavélica sombra da morte. Um vacilo, um azar ou bastava estar no
lugar errado (ou na hora errada) e pronto. E ele, naquele instante, era o
mensageiro da morte, o homem que apertaria o gatilho.
Foi o que fez.

POW!
Ao puxar a tecla do gatilho, tudo em que pensara, segundos antes, se
materializou, se transformou em realidade, com uma rapidez impressionante.
O barulho do tiro não foi ouvido por ninguém, exceto por ele. Ouviu
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também (claro!), o “clique” do gatilho, e gostou de sentir o balançar da
arma, o delicioso balançar da arma! Pôde até captar a maquiavélica força do
projétil, que seguiu seu destino, invisível, rápida e letal! E gemeu de prazer,
ao vê-lo atingir, violentamente, a cabeça do alvo. Na mosca! O tiro perfeito!
A bala perfurou brutalmente a caixa craniana e rasgou ossos, artérias e
massa encefálica. Um filete de sangue jorrou, enquanto o alvo desabava no
chão, no estertor da morte. Oh, como adorava aquilo! Adorou ver o alvo
entrar em convulsões, em maravilhosas e ao mesmo tempo macabras
convulsões, as pernas em movimentos desconexos, com certeza procurando
desesperadamente o ar. Devia estar sentindo dores, com a visão turva e sem
poder respirar, numa agonia profunda! Gostaria de saber que se passaria na
mente do alvo, naqueles momentos. Talvez... nada! Com certeza, ele não
pensaria em nada! Nem poderia! Para a sorte do alvo, sua “luta” durou
alguns minutos. Depois, a morte veio, irreversível e justiceira, para livrá-lo
do sofrimento. O fim chegou. Acabaram-se as convulsões e as dores!
Sorriu, feliz, ao notar que cumprira a missão!
→ Sou bom mesmo, porra! → murmurou, satisfeito.
Tinha remorso ou piedade? Nem um pouco. Tais palavras não entravam
no seu vocabulário. Afinal, aquele era apenas mais um serviço. Respirou
fundo e sentou-se no galho. Refeito do deleite de ter puxado o gatilho
daquela arma espetacular e, especialmente, de não ter errado o tiro, passou a
mão direita na testa, para retirar o suor. Suas costas doíam, bem como suas
pernas e o bumbum. Era a idade e o excesso de peso, que atrapalhavam um
pouco suas atividades; porém não eram intensos o suficiente para impedi-lo
de fazer o que mais gostava. Para se refrescar, tirou o cantil da bolsa de pano
e bebeu um pouco d’água. Olhou o relógio: 6h52min. Havia subido na
árvore às 4h45min, com uma disposição contagiante. Só precisava, agora,
informar ao seu contratante que o trabalho fora concluído com perfeição.
Depois pensaria no que iria fazer com o dinheiro do pagamento. Guardou o
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cantil e retirou o celular. Sem pressa, discou uma serie de números, colocou
o aparelho no ouvido direito e esperou.
→ ...
→ Bom dia! → murmurou, enfático, ciente de que seu interlocutor era
do tipo mal-humorado → Sou eu.
→ ...
→ Serviço concluído. Atingi o alvo em cheio.
→ ...
→ Não se preocupe. Estou com o corpo dele bem aqui na minha frente.
De uma coisa o senhor pode ter certeza: ele nunca mais perturbará suas
galinhas. → riu baixinho, para si mesmo, como se tivesse dito uma piada.
→ ...
→ Tudo bem. Basta depositar na conta. Irei à sua casa amanhã, depois
que o senhor voltar da viagem, para devolver a arma.
→ ...
→ Sim, sim. Tchau!
Perguntou-se, depois que desligou o celular, o que se passaria na cabeça
daquele ricaço, conhecido por ser marrento e “mão-de-vaca”, que o
motivasse a criar... galinhas. Isso mesmo. Galinhas! E o mais
impressionante era que o sujeito é quem cuidava pessoalmente das galinhas
e não a esposa ou os filhos ou os empregados. Maluco! Era o único a fazer
isso, nas imediações. Sem entrar no mérito da questão, o certo era que ele o
pagara (e bem!) para executar sua missão.
Suspirou. Precisava concluir o serviço. Como havia mentido para o
ricaço, a respeito de ter checado o corpo do alvo, teria que fazê-lo realmente,
apesar de ter certeza de que o matara. Além do mais, precisar dar sumiço no
referido corpo.
Guardou o celular na bolsa de pano. Desceu, lentamente, da árvore
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(tomando cuidado para não danificar o fuzil), até alcançar o chão. Adorava o
cheiro de mato. Adorava ouvir o estridular dos pássaros, o barulho das águas
dos igarapés, o guinchar de alguns animais, etc. Naquele ambiente natural,
sentia-se como se estivesse em casa. Esperava um dia poder comprar um
sítio, bem no meio do mato, para vivenciar aquele clima permanentemente.
Segurando a arma pela alça, começou a andar, em passos lentos, por uma
das muitas trilhas existentes na floresta, na direção dos quintais das casas.
Tranquilo! Sem pressa! Saboreando aquele ambiente ímpar e maravilhoso.
Tendo deixado a parte densa da Trilha Nova para trás, atravessou o
descampado, sentindo a força dos raios solares em seu corpo. Não havia
ninguém nas imediações, o que lhe deu mais tranquilidade.
Acercou-se do alvo, que estava deitado, imóvel, a cinco metros do muro
do quintal da mansão do ricaço. Como era belo! Os pelos amarelos escuros
eram interrompidos por manchas escuras, em formato de rosetas, completas
e espaçadas, que poderiam ser vistas no corpo todo. A cauda era maior que
os membros inferiores traseiros. Os olhos, grandes. As pernas, com potência
suficiente para subir em árvores ou em muros. Este devia ter entre cinco e
dez anos, pensou. Tentou imaginar o que fazia aqui, em plena manhã de
sábado, num horário completamente incompatível com seus hábitos
noturnos.
A resposta era fácil. Apenas um motivo o faria se arriscar tanto, mudar
tanto: a fome. Sim! Viu-se diante de um animal faminto e desesperado, que,
sentindo o saboroso cheiro das galinhas, e sem ter onde buscar comida,
decidira, instintivamente, invadir os domínios do responsável por sua fome.
Um gato maracajá.
Ou o alvo, como gostava de chamá-los.

FIM
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SUBJUGADO PELO DESEJO

I
Essa é uma estória de sexo, de um psicopata alucinado por sexo.
Tudo começou quando ele, aos vinte anos, recebeu a notícia da morte
dos pais, por volta das seis horas da manhã do último domingo de janeiro.
Dois policiais civis, sérios e visivelmente constrangidos, apertaram a
campainha de sua casa. Acidente automobilístico, disseram. Seu pai
aparentemente havia bebido demais e, quando retornava do “Málix Club”,
de madrugada, perdeu o controle do Uno que dirigia. Como consequência,
bateu na lateral de um caminhão, que vinha em sentido contrário, e capotou.
Horripilante notícia! Sabia que seu pai, na época com quarenta e dois anos,
gostava de beber cerveja em demasia, além da conta. No entanto, jamais
passou por sua cabeça que seu pai pudesse beber tanto, a ponto de perder o
controle do Uno. Por isso, por alguns segundos, não acreditou nas palavras
dos policiais. Era... inconcebível!!! Seus pais, a quem tanta amava. Seus
pais, que lhe davam amor e proteção. Seus pais... estavam mortos! Mortos!
Mortos! Mortos! Depois, aos poucos, o troço foi penetrando em sua mente,
levando-o, gradativamente, ao desespero.
Surtou! Sem que pudesse controlar suas emoções, começou a puxar os
cabelos e a andar a esmo pela casa, gritando “não!” repetidas vezes. Em
seguida, num ato de insanidade, derrubou a televisão de vinte polegadas no
piso de ladrilho, espatifando-a em mil pedaços. Raivoso! Depressivo!
Quando começava a puxar a estante, para também derrubá-la, foi contido
pelos policiais. Depois, com a mente despedaçada... não viu mais nada.
Acordou num quarto de hospital, deitado numa cama e amarrado por
correias. Terrível! Só o soltavam para comer e ir ao banheiro. Descobriu,
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mais tarde, que fora internado no Sanatório Santa Júlia, da cidade de “L...”,
onde residia. Um sanatório! Dessa forma, para sua tristeza, não pôde
acompanhar o enterro dos pais, nem a missa de sétimo dia. O psiquiatra
encarregado de cuidar de seu caso se chamava Marcos. Doutor Marcos. Era
um sujeito calmo, de fala baixa e bons modos. Nos oito primeiros dias, o
contato dos dois não foi bom, devido aos pesadelos. Sim! Sofreu
horripilantes pesadelos, onde via seus pais sendo queimados vivos, dentro do
Uno em chamas. Chegou a sentir o nauseabundo fedor de carne queimada!
Sua mãe gritava e implorava por socorro. Ouvir os gritos dela o deixavam
apavorado. A dor que sentia no coração, ao vê-los morrendo, era
excruciante! Acordava aos berros e, se não estivesse preso, com certeza que
pularia pela janela. Devido aos pesadelos, tornou-se chato e irascível, e
passou a maltratar, verbalmente, as enfermeiras e o médico. Comia pouco.
Dormia pouco. Além disso, por causa de seu comportamento agitado, foi
proibido de receber visitas. Os pesadelos só terminaram depois que começou
a tomar, duas vezes por dia, umas pílulas amarelas, dadas pelo psiquiatra.

Benditas pílulas!
Com o término dos pesadelos, pôde receber visitas. Quem apareceu? Tio
Ricardo, de quarenta cinco anos, irmão de seu pai, juntamente com a esposa
e os filhos. Não gostava deles, pois viviam proferindo gracejos ridículos e
sem graça. Além do mais, sabia que eles pensavam ser ele homossexual
(com certeza por ser excessivamente tímido), embora nunca o dissessem
claramente. Para piorar as coisas, Tio Ricardo perguntou, de modo frio e
prático, se queria vender a casa. Irritado com tamanha insensibilidade,
respondeu que não sabia, embora, no fundo, quase gritou que aquilo não era
da conta dele. Babaca! Recebeu também a visita de Tia Marta, de quarenta e
um anos, irmã de sua mãe, viúva e mãe de uma filha de vinte e dois (que não
pôde vir). Apesar de meio esclerosada, tinha bom coração e era do tipo
compreensiva. Gostava dela. Tia Marta informou, para sua surpresa, que
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estava cuidando da casa, na sua ausência, e que ele não deveria se preocupar,
que tudo estava limpo e arrumado. Agradeceu a ela.
Seus colegas de trabalho e “seo” Paulo, o dono da farmácia onde
trabalhava (há dois anos) como balconista, apareceram. Não tinha amizade
com eles, mas agradeceu a presença de todos. Na verdade, mal via a hora de
abandonar aquele emprego chato! Com relação aos vizinhos, somente o
casal de meia idade, que morava na casa da frente, apareceu, mais para ter
assunto de fofoca com a vizinhança do que para dar qualquer apoio
psicológico. Se pudesse se livrar de todos eles...
A partir do décimo dia, de modo inteligente, já resignado com a morte
dos pais, chegou à conclusão de que só sairia daquele lugar terrível se
passasse a manter um comportamento amistoso e pacato. E foi o que fez.
Sujeitou-se aos testes sem nexo e inúteis do doutor Marcos e procurou tratar
com respeito as enfermeiras. Deu certo.
Primeiro, o libertaram das correias e lhe deram liberdade para poder
circular pelas dependências do sanatório com tranquilidade. Tétrica
experiência! Percorrendo os pavilhões, assustou-se, ao ver inúmeros
pacientes em estado catatônico, cabisbaixos, maltrapilhos, de olhares
perdidos no vazio, como se fossem zumbis sem alma! Pareciam lixos
humanos! Perguntou-se que horrível trauma induzira suas mentes ao
colapso. A maioria morreria ali, com certeza. E segundo, tendo suportando
tudo isso, conseguiu convencer o doutor Marcos (após uma longa e enjoada
conversa) a lhe dar, finalmente, a tão esperada alta.
De repente, depois de vinte e oito hórridos dias de confinamento, viu-se
livre para recomeçar a vida.

II
Retornou para casa e, ao vê-la limpa e organizada, agradeceu a tia
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Marta. Esta foi embora, feliz, certa de que cumpriu sua missão.
No entanto, não conseguiu ali permanecer, pois (filho único que era) as
lembranças dos pais entravam em sua mente, de modo cruel, levando-o a
uma profunda tristeza. Aquilo doía demais! Viu-se forçado a vender a casa
para tio Ricardo (que vibrou de alegria, o imbecil!) e a comprar outra, no
bairro “LT”.
Sua nova casa, de um pavimento, pintada de verde-claro, possuía
apenas dois quartos, porém tinha garagem, quintal murado e era bem
aconchegante. Além disso, o bairro “LT” sempre foi considerado um lugar
tranquilo para se morar. Quase não aparecia no noticiário policial e contava
com ótima estrutura de saneamento básico. Para afastar de uma vez por
todas as recordações funestas, vendeu todos os objetos da antiga casa,
montando nova mobília do zero. Só não conseguiu jogar fora as fotos,
mesmo que não tivesse coragem de fixar os olhos nelas.
Como queria distância dos olhares curiosos de qualquer vizinho,
mandou construir um muro de alvenaria, de dois metros de altura, ao redor
da casa. Ficou perfeito! Com o muro pronto, uma vez dentro de sua área
residencial, não poderia ser visto por quem passasse na rua ou mesmo pelos
vizinhos da frente e dos lados. Mandou também instalar um controle remoto
para o portão grande, que era de aço compacto. Assim procedendo, não
precisaria sair do carro (pretendia comprar um em breve) para abrir o portão.
Uma semana depois de ter recebido alta, voltou a trabalhar na farmácia.
No primeiro dia, teve uma surpresa. “Seo” Paulo havia comprado
salgadinhos e refrigerantes e preparara uma pequena festinha de boasvindas. Na sala adjacente ao depósito, estavam reunidos todos os
funcionários das quatro farmácias pertencentes ao “seo” Paulo. Incrível! Era
a primeira vez que via os colegas juntos, embora conhecesse apenas a
metade da turma. Agradeceu o discurso de “seo” Paulo (que afirmou, dentre
outras coisas, ser ele um excelente funcionário) e, envergonhado, foi
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obrigado a apertar a mão de todos. Depois disso, cumpriu o expediente,
dentro da antiga rotina.
Nas noites de folga, tendo terminado o Ensino Médio, decidiu voltar a
estudar. Ou isso ou enlouqueceria! Concentrou sua atenção nos livros,
dentro da sala de um cursinho preparatório, de olho nos diversos concursos,
que surgiam aos montes. Dedicou-se com afinco à tarefa. Manteve esse
patamar de estudo pelo resto do ano.

III
Em janeiro do ano em que iria completar vinte e um anos, sua vida deu
uma guinada para melhor.
Realizou três concursos: uma para admissão no IBAMA, outro para a
Receita Federal e o terceiro para os Correios. Foi reprovado nos dois
primeiros, mas passou no dos Correios. Após fazer os exames físicos e
psicológicos, começou a trabalhar em fevereiro. Como consequência, saiu da
farmácia, após uma despedida discreta. Com o aumento do salário, entrou
para uma auto-escola e tirou a Carteira Nacional de Habitação. Logo em
seguida, comprou um Fiat Uno, usado, de duas portas, cor prata; comprou
em trinta e seis prestações. Era um veículo simpático, de fácil manutenção e
com o motor em dia. Gostou dele.
Precisava, agora, entrar para a sociedade moderna. Teria que combater
sua timidez de qualquer jeito. O primeiro passo foi se matricular num curso
de dança, aos sábados. Por três meses, praticou todos os tipos de dança e
percebeu que tinha jeito para o negócio. Adorou dançar! Uma vez concluído
o curso, foi ao “Aldrin Forró Club”, onde dançou com três garotas. Gostou
de “colar” seu corpo aos delas, deliciando-se com a pele e o perfume
femininos. No início mostrou-se desajeitado; depois, foi se adaptando aos
trejeitos delas (trejeitos que, segundo sua professora, somente a vida real
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ensina, pois cada pessoa cria, involuntariamente, uma forma diferente de
mexer o corpo, na pista) e tudo passou a funcionar perfeitamente bem.

Divertiu-se bastante!
Tomou cerveja pela primeira vez em agosto e gostou de se sentir
ligeiramente tonto! O efeito que a bebida produzia em seu cérebro, a doce
euforia da embriaguez, compensava o antipático sabor amargo que tinha. Já
do cigarro não gostou. Fumou um e começou a tossir. Não se sentiu muito
bem, com a fumaça entrando em seu corpo. Horrível! De imediato jogou
fora a carteira que havia comprado e nunca mais voltou a experimentar.
Fumar definitivamente não era sua praia.
Com relação ao sexo, em setembro decidiu perder a virgindade. Sim!
Por incrível que possa parecer, mesmo com todas as facilidades, mesmo com
as mulheres atuais praticamente oferecendo seus corpos para um delicioso
usufruto, sem cobrar, em troca, namoro ou casamento... nunca havia
transado! Não sabia o que era gozar dentro de um corpo feminino. Havia
beijado uma garota, na boca, há três anos, mas não passou disso. Foi apenas
um beijo, na saída do colégio, e por iniciativa dela, inclusive. Tímido, não
quis encarar um relacionamento, pois a considerava chata e melosa. Como
resultado, era o que a sociedade chamava de homem virgem, um cidadão
“zerado” e que não sabia o que era ter prazer, exceto pelo ato de se
masturbar, algo que fazia de vez em quando. Precisava mudar tal situação

urgentemente!
Decidido, num sábado à noite, foi a um prostíbulo, no centro da cidade,
e, depois de ter tomado três cervejas (para criar coragem), contratou os
serviços de uma loira, da qual esqueceu o nome. Era uma mulher alta e
bonita, apesar do excesso de pintura no rosto. Devia ter quase trinta anos. A
transa não foi boa. Claro que a mulher fez de tudo para que fosse legal. No
entanto, não foi. Primeiro, porque ela queria fazer sexo com a luz do quarto
apagada e com somente a luz do banheiro acesa. Para aumentar o “clima”,
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afirmou. Discutiram e ela acabou por ceder aos seus desejos. Sob a luz forte
do quarto, decepcionou-se, ao ver seu corpo. A prostituta possuía a barriga
saliente e os seios meio caídos. Além disso, havia marcas de picadas nos
braços e uma feia cicatriz um pouco acima dos pêlos pubianos. Por fim,
usava um perfume enjoado demais. Tais coisas atrapalhavam um pouco a
excitação. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Não houve beijos, o que
não se constituiu num problema, pois não queria beijá-la. Obviamente que
ela fez sexo oral (de modo mecânico, como se tivesse... nojo), se mexeu
bastante e até gemeu (gemidos estranhos, nitidamente falsos), quando
penetrou (com camisinha) sua vagina. No entanto, percebeu que ela fez tudo
aquilo sem vontade. Um pouco antes de gozar perguntou-se (sabe-se lá por
qual motivo) com quantos homens aquela puta tinha transado. Milhares?
Estaria com AIDS? Correria riscos? Tal pensamento lhe tirou o sabor do
prazer. Gozou, mas não gostou de sua primeira experiência. Depois do sexo,
para piorar as coisas, a mulher acendeu um cigarro e o fumou, deitada na
cama, nua, enquanto ele se vestia. Um lixo! Lotado de asco, pagou sua
dívida, saiu do quarto rapidamente e nunca mais quis saber daquela mulher.
Comprou telefone fixo e um notebook, com internet. Acessar a internet,
em casa (antes, só em lan houses), passou a ser sua grande diversão.
Acessava filmes pornográficos (adorava ver mulheres nuas ou fazendo sexo
anal), sites de notícias, de filmes e de jogos. Jogar games e ver filmes de
suspense e terror era, por sinal, seu passatempo predileto. Evitava os sites de
esporte (detestava ver esportes, principalmente futebol), documentários,
utilitários, humor, fofocas, religiosos, etc. Matava o tempo vendo os filmes
que baixava ou jogando os mais diversos tipos de games. Claro que, quando
queria sair de casa, alugava filmes na locadora mais próxima ou os via nos
cinemas do shopping.
Os parentes pararam de visitá-lo e somente tia Marta ligava,
esporadicamente. Ligações que foram se tornando cada vez mais raras.
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Ótimo, pensou. Na verdade, não queria papo com eles.
Bem, para combater sua magreza excessiva e adquirir músculos, entrou
numa academia e começou a malhar, três vezes por semana. No começo foi
doído (os músculos como que prestes a explodirem), mas depois seu corpo
se acostumou com a nova rotina.
Visitava as praias, o shopping e os clubes. Não gostava de teatros,
museus ou shows musicais ao vivo. Passou a guardar cerveja em lata em
casa, na geladeira, para detoná-la nos finais-de-semana chuvosos.
Não tinha namorada. Nem queria. Gostava da solidão e entendia que
uma mulher em sua vida, naquele momento, só iria atrapalhar tudo. Claro
que era heterossexual, embora soubesse que muita gente, entre parentes e
colegas de trabalho, achasse que fosse gay. Danem-se! Não precisava provar
nada para qualquer babaca!
Antes que o ano acabasse, ainda transou com mais seis prostitutas. Com
estas o sexo também não foi bom, apesar de ter deixado de lado o
pensamento de que estariam com AIDS. Percebeu que faltava alguma coisa,
para que sentisse um prazer intenso (o verdadeiro prazer!), porém não sabia
o que era. Ou seja, o destino de sua vida se resumia a... sexo. Não ao amor.
Não ao casamento. E sim, ao sexo. Talvez tivesse que transar com uma
garota normal, para checar se havia algo de errado com ele e até para ver
qual era a diferença destas para uma profissional. Claro! Transar com uma
garota normal seria interessante.

E essa garota apareceu!
IV
Em fevereiro do ano em que iria completar vinte e dois anos, conheceu
Patrícia. Essa garota foi o divisor de águas, o ponto determinante de sua
mudança de vida. Antes de Patrícia, sua vida tinha outro curso, outra
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velocidade; velocidade esta bastante reduzida e dentro da normalidade.
Depois de Patrícia, tornou-se um homem poderoso, determinado e ousado.
Passou a cultivar a força da adrenalina dentro de si, que o impulsionou a
usufruir de prazeres jamais sonhados.
Patrícia era uma garota baixinha, cujo corpo mignon e curvilíneo a
transformavam numa grande beldade. Os cabelos negros, lisos e longos se
destacavam, dando um charme todo especial a um rosto lindo. Tinha apenas
dezesseis anos, mas bebia como uma gata desvairada de quarenta.
Perguntou-se se os pais dela sabiam o quanto sua filhinha querida bebia.
Provavelmente não.
Topou com ela no “Aldrin”, num sábado encalorado. Após uma
sequência de cinco músicas, em que pôde apreciar o vívido perfume da
garota, de modo ousado e despretensioso, perguntou se não queria tomar
uma cerveja. Patrícia respondeu que “sim”. Claro que tomaram cinco! Além
do mais, trocaram beijos efusivos e calientes, o que despertou, nele, um
desejo arrebatador. Ela era um doce... de tão carinhosa! Percebendo o quanto
estava doidona, a convidou para terminarem a noitada em sua residência.
Para sua surpresa, a guria aceitou. Despediu-se das amigas e seguiu com ele.
Uma vez na casa, foram para o quarto e tomaram mais três cervejas. Novos
beijos se sucederam. Queria tomar banho com ela, antes da transa
propriamente dita. Despiu-se, diante do espelho do guarda-roupa, enquanto a
garota, sentada na cama de casal, se dispunha a também tirar as suas. No
entanto, quando se virou, pensando estar Patrícia nua, levou um pequeno
susto! Na verdade, a garota se encontrava deitada de costas, sem a blusa, os
braços abertos, os olhos fechados e os belos seios à mostra. Imóvel!
Absolutamente imóvel! Com certeza apagara geral, devido ao excesso de
álcool ingerido.
Por segundos, ficou sem saber o que fazer. Tal cena não foi por ele
prevista! Num primeiro momento, até pensou em dormir e deixar para
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transar com ela quando acordasse. Depois, sem que pudesse evitar, começou
a sentir... desejo! Isso mesmo. Sentiu o desejo brotar, súbita e
profundamente, dominando-o com uma força descomunal. Por que estava
assim?, perguntou-se. Buscando motivos, logo percebeu que não era o corpo
da garota, sua pele sedosa e aqueles seios maravilhosos, cuja grandiosa
simetria levava à loucura qualquer cérebro, que despertaram nele esse desejo
abrupto e incomensurável! Na verdade, por incrível que pareça, o grande
motivo de estar com o pênis em riste, excitado e ansioso, era a... imobilidade
de Patrícia! Sem dúvida que a visão da garota, a visão dela deitada na cama,
imóvel, sem mover um músculo sequer, o estavam deixando louco! De
imediato lhe veio à memória a cena de um filme pornográfico, cena na qual
um homem transava com uma mulher desmaiada. Talvez a mulher, atriz que
era, tivesse fingindo, mas havia adorado a cena, tanto que até se masturbara,
na época. E naquele instante... via uma linda gatinha, de carne e osso,
imobilizada, bem na sua frente! Visão real! Visão que o deixava excitado!
E agora? O que deveria fazer? Deveria correr riscos e seguir em frente?
Ou conter seus desejos e dormir? E que o aconteceria, se decidisse seguir em
frente? Qual seria a reação da garota? Nada perceberia? Ou poderia vir a
denunciá-lo?
Numa ação sub-reptícia, ousou apertar o mamilo do seio direito dela.
Apertou até com relativa força, principalmente para ver a reação da garota.
Como era de se esperar, não houve nenhuma reação; nenhum movimento!
Ao mesmo tempo, sentiu um prazer intenso, como nunca havia sentido
antes! O toque foi gostoso e lhe deixou nas nuvens. Aquilo foi o fator
determinante. Suas dúvidas se dissiparam! Naquele momento, tomava a
decisão que mudaria sua vida para sempre!
Sem que pudesse pensar em mais nada, meio que nervoso e com os
dedos trêmulos (ciente de que estava executando um ato perigoso), tirou o
restante das roupas de Patrícia, deixando-a completamente nua. Ela não
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acordou. Gemeu de delírio, ao ver a vagina bela e sedutora, com os parcos
pêlos pubianos a darem um tom libidinoso à reentrância. Vagina apetitosa!
A mais bela vagina do universo!
Prosseguindo, numa sequência infernal, atacou sistematicamente aquele
corpo. E o que fez? Contando de modo resumido, durante duas horas e
alguns minutos, fez o seguinte: chupou levemente os mamilos; bolinou, com
os dedos, a vagina e o ânus; chupou a vagina (o supra-sumo da luxúria!); e,
como arremate final, meteu e gozou duas vezes: uma na vagina, outra no
ânus. No ânus (seu grande sonho de consumo) teve uma gostosa dificuldade,
por ser maravilhosamente apertado. E como adorou jorrar seu esperma
dentro daquele orifício divinal! Gozou profunda e intensamente! Orgasmos
inolvidáveis, que o transportaram para um mundo ímpar, um mundo onde o
êxtase tinha seu ponto forte. Viveu o delicioso clímax da safadeza!
Durante suas ações, notou que Patrícia apenas gemeu baixinho, duas
vezes, e mexeu os braços, lentamente, em quatro ocasiões. Nada mais que
isso. Não quis pensar se o que fizera era normal ou não. Adorou sentir a
saborosa sensação de que era o dono daquele corpo e que poderia dispor
dele no minuto em que o desejasse! Existiria poder maior que esse? Além do
mais, não via a coisa como uma violação e, sim, como uma forma prazerosa
e não-violenta de fazer sexo. Sexo não consentido, é verdade, mas que não
causava nenhum tipo de problema para as partes envolvidas. Depois de um
banho, Patrícia, por exemplo, estaria pronta para outra. Lembrou-se do velho
ditado filosófico que dizia: “o que os olhos não veem o coração não sente”.
Realizara um ato ilícito, que poderia levá-lo à prisão? Patrícia teria
condições de denunciá-lo? Dane-se! O que importava era que estava feliz e
plenamente satisfeito, por ter obtido o... verdadeiro prazer! Saciado, deitouse ao lado de Patrícia, sorrindo (sem nenhum resquício de medo do futuro),
e, com a mão direita sobre os pêlos pubianos dela, dormiu pesadamente.
No dia seguinte, viveu momentos de tensão! Patrícia acordou
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reclamando estar sentindo uma chata dorzinha no ânus. Ao ouvi-la perguntar
“o que fizera com ela, na noite passada” e sentir o brilho da desconfiança em
seu olhar, disfarçou o nervosismo. Um risco! Para apaziguar as coisas,
beijou-lhe levemente os lábios e disse que ela apenas havia dormido e que
dormira ao lado dela. Esperou, tenso, pensando no que faria, se Patrícia o
acusasse de algo. No entanto, para seu deleite, a garota, dominada pelo
incômodo da ressaca e embebida de paixão por ele, não quis checar o que
havia acontecido. Também não lembrou de que não havia tirado a roupa
para dormir. Ao invés disso, sorriu e afirmou que “devia ter caído” e que a
dor estava passando.
Sem o sufoco inicial e apesar de querer se ver livre dela, foi obrigado a
suportá-la por mais algumas horas. Chegaram a tomar banho juntos e, depois
do café (que tomaram na lanchonete da esquina)... fizeram sexo. Não queria,
mas teve que fazer, para manter as aparências. Foi, claro, uma transa sem
graça. O sexo oral dela não foi bom. Além disso, Patrícia trouxe camisinha,
o que deixou tudo sem o sabor de uma transa normal. A custo conseguiu
enrijecer o pênis. Teve que colocar a garota na posição “de quatro” e, ao
meter na vagina (ela não quis fazer sexo anal, alegando ainda estar sentindo
as pequenas dores, ali), voltou sua mente para o sexo da madrugada anterior,
em que gozava naquele corpo inanimado. Com os pensamentos dispersos,
conseguiu gozar na camisinha. Todavia, foi um orgasmo pífio, sem sal e
completamente fora de sua realidade. Um lixo! Deixou-a, antes do almoço
(ela não quis almoçar com ele, o que foi ótimo), na frente de sua casa, e deulhe um número errado de telefone. Optou por não vê-la nunca mais, primeiro
porque não queria namorar com ninguém; segundo, porque não queria
nenhuma mulher melosa em sua “cola”, perturbando sua vida; terceiro,
porque esse tipo de sexo era perigoso e, se fizesse de novo com uma só
mulher, poderia gerar, nesta, uma letífera desconfiança (o que quase
aconteceu, no caso de Patrícia); e quarto, porque desejava, acima de tudo,
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experimentar as delícias do sexo não consentido com novos espécimes
femininos.

Queria mais! Muito mais!
Tendo se livrado definitivamente de Patrícia, procurou sentir
novamente o prazer do sexo não consentido. No entanto, pelo resto do ano,
infelizmente, não conseguiu seu objetivo. Até tentou embriagar algumas
mulheres (nove prostitutas e duas garotas que conheceu pela internet),
durante o sexo, mas sem sucesso. E todas cobraram camisinha, o que era
outro ponto negativo da transa. Percebeu que transar com corpos inanimados
não era um negócio muito fácil de se conseguir. Viu-se, então, privado de
seus desejos e não gostou. Não era essa a vida que almejava. Num ato de
desespero, chegou a pensar em ligar para a doida da Patrícia, mas mudou de
ideia de imediato. Raciocinando de modo prático, sabia que a garota, com
certeza chateada com ele, pelo “fora” que levou, não iria aceitar novos
encontros. Não mesmo! Havia perdido aquela a gata e tinha que se
conformar com isso. Como consequência, viu-se obrigado a amargar meses
de agonia e ostracismo. Meses sem o prazer mavioso e etéreo!
De repente, quando pensou que não lhe restavam mais opções, eis que
conheceu uma garota chamada... Rita.

V
Em março do ano em que iria completar vinte e três anos, conheceu
Rita, por meio do bate-papo da internet.
O primeiro encontro se deu numa sorveteria, numa tarde de sábado, no
centro da cidade de “L...”. A título de descrição, Rita possuía os cabelos
curtos, lisos e vermelhos. Ruiva de dezoito anos. Pelo menos ela dissera que
tinha dezoito anos, apesar do rosto bonito, de nariz afilado, ser o de uma
garota de quinze. Era do tipo baixinha e gordinha, porém com as curvas
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ainda nos lugares certos. Não a considerava uma garota excepcional, mas
dava para o gasto. Rita, dentre outros assuntos, afirmou gostar de sorvete,
dançar e... cerveja. Animava-se um pouco, quando ouviu uma garota dizer
que gostava de cerveja ou outro tipo de bebida alcoólica. Isso era um item
importante e determinava a marcação (ou não) de um segundo encontro. Rita
passara no teste. Marcaram o lídimo segundo encontro para o sábado
seguinte, no “Patrick House”, clube especializado em músicas eletrônicas.
Ela parecia entusiasmada.
No sábado em questão, Rita, embalada pelo alto volume da música e do
jogo de luzes do clube, dançou muito e bebeu muito. Beijou-a e gostou do
seu perfume. Ela demonstrava estar visivelmente interessada nele. Tudo
indicava que teriam uma noite inesquecível. Para sua surpresa, no entanto,
Rita, apesar de bêbada, não aceitou ir para sua casa, para executarem um
delicioso sexo casual. Disse que não era mulher de transar no primeiro ou
segundo encontro. A custo conteve a raiva! A putinha frustrou seus planos
de, uma vez dentro da casa, embriagá-la o suficiente para usufruir daquele
corpo cheinho. Uma lástima! Disfarçou a irritação e, sem outra opção,
continuou a noitada na companhia dela. Fazer o quê? Por volta das quatro
horas da madrugada, já querendo se livrar da garota de uma vez por todas,
ofereceu-lhe carona até a residência dela, ciente de que não iria aceitar.
Contudo, Rita, de modo surpreendente (e provavelmente para compensar o
“fora” que lhe dera), aceitou. Incrível! Pelo menos isso. Rita, percebendo
sua chateação, o beijou na boca, sorriu e disse que, no próximo encontro,
seria mais receptiva. Esperançoso, diante da tentadora promessa (que
poderia ser falsa, caso Rita fosse do tipo que gostasse somente de beber
cerveja de graça, às custas de babacas sonhadores e tarados), saiu do clube,
levando-a de carona.
No caminho, notou que Rita, apesar de meio sonolenta, havia estendido
o braço esquerdo e começara a passar a mão nos seus cabelos. Embalado
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pela doce carícia e pelo inconteste desejo (que brotou, fazendo sua virilha
arder), teve uma ideia. Saiu da avenida e virou à direita, entrando na
primeira rua que seus olhos caíram em cima. Parou o Uno do lado direito da
rua (que se encontrava deserta), diante de um terreno baldio. Desligou o
veículo. Para conter a desconfiança de Rita, disse que queria apenas beijá-la,
só isso. Ato contínuo, abraçou e beijou a garota, que retribuiu.
Entusiasmado, ousou tocar o mamilo direito dela, por baixo do sutiã. Rita
permitiu. Decidiu ir mais além. Baixou a mão direita e tocou a coxa dela.
Foi subindo, até alcançar a calcinha. Percebeu que Rita afastou as pernas,
num claro sinal de que também o desejava. Sem parar de beijá-la e
dominado pela tara, optou por tentar meter o dedo por entre os lábios
vaginais da garota. Chegou a tocá-los! Estava tão próximo do ápice do
prazer! Animado, pensou até em tentar convencê-la, depois, a ir para sua
casa, para lá terminar a noitada.
De repente... Rita surtou! Como que arrependida de ter permitido tanta
ousadia, gritou um “não!” esganiçado e o empurrou violentamente para trás.
Surpreendido com o gesto e estando numa posição de desequilíbrio, não
conseguiu segurar o corpo. Viu-se projetado para trás e sentiu sua cabeça
bater, com força, no volante. Sentiu profunda dor na nuca! Enraivecido,
gritou “sua... sua...”, fechou a mão direita e, sem se dar conta da intensidade
de sua fúria, deu um potente soco no rosto da garota. Notou, estarrecido, que
Rita bateu a cabeça na lateral do Uno e, diferentemente dele, esbugalhou os
olhos, executou rápidas convulsões e, após soltar um curto gemido,
desmaiou!
Num primeiro momento, ficou meio que congelado, sem saber o que
fazer. Apavorado! Estaria Rita morta? Depois, passou as mãos nos cabelos,
massageando a nuca e, ignorando a própria dor, começou a agir. Verificou a
pulsação dela e suspirou aliviado, ao constatar que estava viva. Menos mau,
refletiu. Analisando a situação, pensou em abandoná-la ali, naquele terreno
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baldio, e sair do local o mais rapidamente possível. Subitamente, duas coisas
o fizeram mudar os planos. A primeira havia brotado da blusa da garota. Um
mamilo! Um belo e simétrico mamilo! Há poucos minutos estivera
bolinando-o. E a segunda, como não poderia deixar de ser diferente... a
imobilidade dela! Vendo Rita absolutamente imóvel, com o corpo
amolecido e a cabeça apoiada na janela, não teve dúvidas do que pretendia
realmente fazer. O desejo falou mais alto! O desejo foi mais forte que a
lucidez! Notando que a rua ainda estava deserta (nem cachorro tinha),
manobrou o Uno para o interior do terreno, ocultando-o das vistas de quem
passasse na rua, e começou suas ações. Sem sair do carro, rasgou as roupas
da garota, deixando-a nua. Como não tinha tempo para mais nada (sequer
viu o corpo dela, por causa da escuridão), baixou a calça, ergueu a cintura da
garota e meteu o pênis na vagina dela, de modo lento e desajeitado. Por ser
alto, suas costas ora batiam no volante ora no banco do motorista. A vagina
de Rita era apertada, o que só aumentou seu prazer. Ouviu gemidos, mas não
captou nenhum movimento suspeito, por parte da garota. Mexeu-se dentro
dela, enlouquecido, enquanto murmurava “puta gostosa!” repetidas vezes,
até alcançar um orgasmo inolvidável. Aquilo era bom demais, pensou,
extenuando, porém satisfeito. Suas pernas tremiam. Suas costas doíam.
Enxugou o suor da testa e não perdeu tempo. Jogou o corpo, nu, de Rita para
fora do carro e guardou as roupas e a bolsa dela no piso do veículo, na parte
de trás. Acreditava que Rita iria sair dessa com vida, apesar do
constrangimento que passaria, ao ver-se nua, num terreno abandonado e
fétido. Dane-se! Ela pediu por isso. Respirou fundo, para normalizar as
batidas do coração, e manobrou o Uno para a rua. Saiu do local quando
faltavam dez minutos para as cinco horas.

VI
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Viveu dias de maquiavélica expectativa!
Havia ficado com o dinheiro de Rita. Ou seja, recuperou as cervejas que
havia gastado com ela. Com relação às roupas e a bolsa, queimou tudo e
jogou as cinzas na cesta de lixo. Mandou lavar o carro. Depois, permaneceu
escondido por três meses. Nesse período, não foi às praias, nem ao shopping
e muito menos aos clubes. Decidiu não ir mais para o “Patrick House”, até
para evitar um possível confronto. Passava os finais-de-semana em casa,
vendo filmes que alugava (ou que baixava da internet) ou jogando games ou
teclando. Quietinho mesmo.
O problema era a tensão! Apesar de não ter visto, na mídia, nenhuma
reportagem abordando o assunto, assustava-se, quando, durante o
deslocamento de ida e volta do trabalho, via viaturas da polícia ou policiais
fardados e, principalmente, quando ouvia o som de sirenes, sejam de
viaturas ou de ambulâncias. Era terrível! Naqueles momentos, o medo
brotava em seu corpo como manchas de sífilis! Em certas noites, chegou a
sonhar que os malditos policiais apertavam a campainha de sua porta, para
prendê-lo. Nervoso, dizia a si mesmo que nunca mais iria fazer tal coisa,
embora soubesse que não tinha forças para cumprir a promessa. A boa
notícia foi que essa espera não afetou seu raciocínio no trabalho e nenhum
colega desconfiou de que havia algo de errado com ele. Seu comportamento
no trabalho era digno de um grande ator.
No quarto mês, ousou ir às praias, aos domingos. Apenas às praias. Não
foram dias legais. Isso porque, enquanto corria ou almoçava, sentindo o
vento bater em seu rosto e ouvindo o agradável barulho do mar, encarava
(involuntariamente) as pessoas, temendo ver, a qualquer instante, a maluca
da Rita, ávida por vingança. Tremia um pouco, quando avistava uma garota
parecida com ela! O negócio só começou a melhorar a partir do quinto mês,
quando, ao comprovar que nada acontecia, se sentiu mais confiante. Então,
na última semana do quinto mês, de modo ousado e destemido, decidiu
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voltar à sua rotina de sempre.
De volta à normalidade, uma certeza ficou em seus neurônios: a doce
Rita, sabe-se lá por qual motivo, não o denunciara. Ao invés disso, optara
por guardar aquele segredo macabro para si. Boa garota!
Ao longo do ano, transou com algumas prostitutas e também com seis
garotas, que conheceu da internet. Nenhuma do jeito que queria. O desejo, o
irrefreável desejo, o subjugava violentamente. Tal desejo aumentava de
intensidade, em sua mente, com o passar dos meses, levando-o à depressão.

Precisava fazer alguma coisa!
VII
No mês de maio do ano em que iria completar vinte e quatro anos,
cometeu um troço que pensou jamais ter coragem de cometer.
Como não conseguiu fazer sexo não consentido com nenhuma garota,
nos últimos meses, entrou em desespero. Já sem controle e após muito
refletir, decidiu recorrer ao... estupro. Isso mesmo. Ao estupro! Sabia que os
riscos eram enormes, mas nada podia fazer para impedir seu cérebro de
pensar nisso. Claro que pesou os “prós” e os “contra”. Se fosse preso, por
exemplo, tinha ciência de que iria virar a “mulherzinha” da penitenciária,
sendo vítima da tara dos mais perversos monstros que a sociedade produziu.
E não queria ser preso! Antes a morte, à prisão! No entanto, sabia que a taxa
de prisão, para crimes de estupro, era mínima, quase insignificante. Isso era
animador, pois significava que a quantidade de homens que se davam bem,
após cometerem esse tipo de crime, era altíssima. Por se considerar
inteligente, dono de um cérebro analítico e coerente, tinha certeza de que
seria mais um dos que seriam bem sucedidos. Claro! A palavra “derrota”
não fazia parte de seu vocabulário.
Uma vez tomada a decisão, colocou seu plano em prática. Primeiro,
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percorreu as zonas de baixo meretrício da cidade, em busca da rua perfeita.
Encontrou essa rua no bairro “LJ”, na zona leste, a mais pobre do município.
Era uma rua larga e comprida, com quase dois quilômetros de extensão,
nitidamente voltada para a prostituição. Os poucos moradores, inclusive, já
deviam estar acostumados. À noite, os vários bordéis e prostíbulos, com suas
luzes ofuscantes, ficavam abertos, à espera dos clientes. Apesar disso, notou
que havia uma prostituta na frente de cada poste, totalizando dezoito. Eram
como se seguissem um acordo firmado entre elas, em que uma não se metia
no ponto da outra. Dessa forma, as prostitutas, uma vez paradas nos seus
respectivos pontos, distavam cem metros entre si, o que se adequava às suas
pretensões.
Tendo achado a rua, procurou outra, que fosse erma e mal iluminada e
que estivesse localizada nas imediações. Não precisou procurar por muito
tempo. Encontrou a referida rua no próximo quarteirão. Era uma rua
estranha. Havia casas do lado esquerdo, com o prédio gigantesco de uma
escola entre elas, e um matagal do lado direito, provavelmente área
pertencente à fábrica de tecidos, instalada no final da citada rua. O matagal
não era denso e, para melhorar as coisas, percebeu um setor descampado e
plano, após os cem metros iniciais. Maravilha! Com certeza aquele era um
ótimo local para desenvolver suas ações.
O próximo passo que deu foi comprar, a dinheiro, uma serie de
materiais, que julgou importantes para a missão: par de luvas de látex, dois
metros de cordas finas de nylon, óculos escuros, peruca loira, vidro de
clorofórmio, jaqueta preta (típica dos motoqueiros e roqueiros), cinco lenços
brancos, bigode postiço, mochila preta e um revólver calibre 38, preto, de
cano curto. Colocou tudo (exceto a jaqueta, a peruca, o bigode e os óculos)
dentro da mochila e se viu pronto para agir.
Numa noite de sábado, última semana de maio, com a temperatura
beirando os vinte e seis graus, vestiu calça preta, camisa meia-manga preta,
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com a jaqueta por cima, e colocou a peruca, os óculos e o bigode. Deixou a
mochila no banco traseiro do Uno. Colocou a arma, o vidro de clorofórmio e
os lenços no porta-luvas. Tomou duas cervejas, para combater a ansiedade,
e, por volta das duas horas da madrugada, saiu de casa. Parecia,
propositalmente, um gótico ou um sujeito que adorava rock pesado. Uma
vez na rua perfeita, diminuiu a velocidade para 20 km/h e ficou de olho nas
prostitutas. Elas acenavam e sorriam, enquanto diziam frases como “vai um
programinha aí, gostoso? ”. Ignorando-as, ficou atento aos detalhes. Viu
luzes nos bordéis, sinal de que estavam funcionando, porém não avistou
quase ninguém, na rua, exceto as prostitutas e alguns clientes. Tudo ali era
muito discreto. Tanto que, de todos os bordéis, só conseguiu ouvir música
no maior e mais movimentado deles, de nome “Libidinus!”, localizado do
lado esquerdo, bem no meio do percurso. Seguiu em frente, de olho nas duas
últimas prostitutas. Queria justamente a que esperava perto do penúltimo
poste, uma vez que, depois dela, não havia mais ninguém.
Notou que suas mãos tremiam ligeiramente, mas chegou à conclusão de
que teria condições, sim, de prosseguir com a missão. Parou, enfim, o Uno
diante da última prostituta, que se aproximou, sorrindo. Em seguida, a
mulher deu a volta, andando de modo lânguido, e encostou o rosto bonito na
janela do motorista. Era uma mulher branca e baixa, bonita até, com o corpo
cheio (sem ser gordo) e grandes seios. Usava uma peruca espalhafatosa, de
cabelos azuis e lisos, além de muito batom nos lábios carnudos. Vestia short
curto e blusa decotada, sem sutiã, o que deixava à mostra as curvas dos
seios. Portava uma bolsa cor-de-rosa, a tiracolo. Não conseguiu descobrir
que idade tinha. Uma vez diante da mulher, percebeu que seu nervosismo
estava passando. Suas mãos estavam mais firmes e seu olhar, frio e decidido.

Era chegado o momento!
Após um rápido diálogo, onde a mulher explicou os preços de cada uma
das mais variadas formas de sexo que estava disposta a praticar, entraram
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em acordo. Ela parecia ser do tipo desconfiada e só entrou no Uno quando
emitiu um sorriso amistoso e falou que morava ali perto, sozinho. Para
motivá-la, antes de deslocar o veículo, sacou algumas cédulas da carteira e
efetuou o pagamento; dinheiro que a mulher, agora mais confiante,
prontamente guardou na bolsa a tiracolo. Enquanto dirigia, notou que ela
usava um perfume forte e enjoativo. Além disso, começou a puxar conversa,
utilizando palavras de baixo calão. Era uma mulher verdadeiramente vulgar,
cuja vida girava em torno de sexo. Dentre outras abobrinhas, quis saber se o
pênis dele era grande e se gostava de transar com a luz acesa. Chatice! A
custo disfarçou a irritação, para não agredi-la ali mesmo. Chegou,
finalmente, na rua erma, e parou o Uno diante da área descampada do
matagal. A mulher, novamente desconfiada (ora olhava para as residências,
ora para o matagal), perguntou em qual daquelas casas ele residia. Mentiu,
apontando para uma casa grande, pintada de azul-claro, localizada ao lado
da escola.
Ciente de que não poderia mais perder nenhum segundo, desligou o
veículo e, ignorando a conversa fiada da prostituta, abriu o porta-luvas, para
tirar o revólver. Chegou a segurar firme a coronha da arma. No entanto, não
foi rápido o suficiente. A mulher, com seu olhar arguto, mesclado à
experiência de estar lidando, todas as noites, com os maiores canalhas do
universo, percebeu de imediato o que iria acontecer. Reagiu! De modo
brusco, viu sua mão direita ser obstruída pelas duas mãos da prostituta.
Percebeu que ela segurava sua mão armada, com a força típica de quem
lutava para sobreviver, enquanto gritava por socorro. Uma pequena batalha
teve início, dentro do Uno. Precisava fazê-la se calar! Num ato de desespero
e vendo que ela não soltaria sua mão com facilidade, deu dois socos, com a
mão esquerda fechada, no rosto da mulher. Ela se calou, mas não soltou sua
mão. Teria que ser incisivo ou sua situação se complicaria. Foi obrigado a
dar mais dois socos, o que fez suas costas doerem, por causa da posição.
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Dessa vez a mulher, entre gemidos, soltou sua mão. Aproveitou para agredila mais três vezes, com a coronha da arma. Socos no rosto, o que fez o
sangue descer, até a desgraçada ficar imóvel. Arfante e com as costas
doendo, deu uma olhada ao redor. A rua se encontrava deserta. Vociferou de
raiva, pois percebera que deixar o revólver no porta-luvas não tinha sido
uma boa ideia. Quase pôs tudo a perder! Para dar continuidade ao processo,
verificou a pulsação da prostituta e soltou um suspiro de alívio, ao
comprovar que estava viva. Ótimo, pensou. Matar não era sua intenção. Não
queria mortes, em suas empreitadas.
Olhando para o corpo inanimado da mulher, respirou fundo e...
Subitamente perdeu a vontade de transar com ela. Por incrível que
possa parecer, mesmo depois de todo o trabalho que tivera, mesmo depois de
todo o planejamento, do sono perdido, do dinheiro empregado... desistiu da
transa! Os motivos? Talvez por ter ficado com raiva dela. Na verdade, ainda
estava com raiva! Ou talvez por causa do sangue, que empapava o rosto da
prostituta. Ou porque detestou aquele perfume barato e imprestável, que lhe
causava asco! Ou até mesmo devido às obscenidades que a puta proferiu,
que extrapolavam a normalidade. Um lixo! Provavelmente seria por todos
esses motivos juntos. Havia escolhido a mulher errada. De qualquer forma,
decidiu se livrar dela o mais rapidamente possível. Jogou, portanto, o corpo
desfalecido da prostituta para fora do carro, deixando-o na calçada. Optou
por ficar com a bolsa a tiracolo, para compensar o esforço. Irado, cansado e
com sono, abandonou o lugar.

VIII
Chegando em casa, de madrugada, massageou as costas e ingeriu um
comprimido para dor. Tomou um rápido banho. Ao lembrar do andar lascivo
da prostituta e de seu corpo libidinoso, o desejo aflorou à sua mente (como
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cocaína no corpo de um viciado!, refletiu), fazendo com que... se
arrependesse. Sim! Vacilara! Devia ter transado com aquela prostituta.
Devia ter metido nela, com força, com garra, para mostrar-lhe com quem
havia se envolvido. Frustrado, antes de dormir, masturbou-se, na cama, e
teve um orgasmo fajuta, sem a menor graça. Se pudesse voltar no tempo... se
pudesse estar naquela rua novamente...
No dia seguinte, resignado, ficou com o dinheiro dela (uma quantia
razoável, o que mostrava o quanto aquele tipo de serviço era rentável) e
picotou e queimou sua bolsa. Guardou todo o material (vidro de
clorofórmio, lenços, revólver, etc, exceto a jaqueta), dentro da mochila e
esta, debaixo da cama. Esperou (tenso, tentando não se apavorar) as notícias
por três meses, ciente de que o fator psicológico prevalecia, nesses casos.
Prostitutas não gostavam da polícia e fugiam de uma delegacia como o diabo
fugia da cruz. Portanto, como previra, nada viu, nos jornais, a respeito do
assunto. A prostituta devia ter ido ao hospital, para curar os ferimentos no
rosto. Porém, não deu queixa, na delegacia, para a confecção do Boletim de
Ocorrência. Numa atitude inteligente (provavelmente sabendo que os tiras
não se interessariam pelo caso), decidiu, assim como a Rita, a manter um
silêncio sepulcral.

Muito bom!
Claro que teve que abandonar o processo de estupro. Não compensava,
pois os riscos eram muito maiores que o prazer obtido. A tensão sobrepujava
os orgasmos! Como consequência, não transou do modo que desejava, nos
meses subsequentes. Ficou na seca pelo resto do ano. Claro que transou com
algumas prostitutas e com duas garotas da internet. Todavia, foi um sexo
ruim, uma vez que as mulheres eram patéticas e insalubres.

IX
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No mês de março do ano em que completaria vinte e cinco anos, teve
uma ideia. Decidiu pô-la em prática com Célia, uma garota (mais uma) que
conheceu por meio do bate-papo da internet.
Célia tinha vinte e dois anos e era uma mulata bonita, de cabelos curtos
e carapinhos, tão alta como ele, porém excessivamente magra. Tinha as
pernas finas e um bumbum quase inexistente. No entanto, os seios eram
grandes e firmes e lhes davam um charme magnânimo, uma sensualidade
intrínseca e envolvente. Após o primeiro encontro, ocorrido no shopping,
Célia (que trabalhava como secretária numa firma de contabilidade e
informou adorar tomar muita cerveja), concordou em ir com ele ao “Clomax
Forró Club”.
Na noite de uma sexta-feira, os dois se divertiram bastante, no
mencionado clube. Dançaram e se beijaram. Célia (que era extremamente
cheirosa) bebeu cerveja à vontade, mas não ficou bêbada. Devia estar
acostumada a beber em demasia. O bom da coisa é que aceitou seu convite
de passar o resto da madrugada com ele, em sua casa. Ela parecia querer
somente sexo casual, sem nada em troca. Era uma gata fácil. Perguntou-se
com quantos homens não foi para a cama, após bebedeiras em clubes.
Centenas, com certeza. Poderia até ter transado com ela, se assim o
desejasse. Mas não era isso o que queria.
Uma vez na casa, beberam mais cervejas. Ao perceber que Célia não
iria desmaiar, dominada pelo coma alcoólico, decidiu seguir o que planejara.
Quando ela foi ao banheiro, colocou o conteúdo de duas cápsulas de
sonífero na sua bebida. Isso mesmo: sonífero! A droga do sono e do amor,
comprada facilmente em qualquer farmácia. Mexeu com o dedo indicador,
para misturar. Esperou o retorno da garota, meio que nervoso (teve que
enxugar uma gota de suor que brotou misteriosamente em sua testa), porém
confiante no sucesso do plano. Célia retornou e bebeu a cerveja, entre beijos
e sorrisos. Minutos depois, desfaleceu em seus braços. Imóvel! Deliciou-se
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com o doce sabor de seu perfume. Sim! Essa putinha era toda sua! Ansioso,
levou-a para o quarto e tirou suas roupas. Tenso e completamente excitado!
Célia, nua, era sexy, apesar de magra. E que belos seios tinha! Um grandioso
espetáculo! Subjugado pelo desejo, não se fez de rogado. Atacou
sistematicamente aquele corpo. Sem o nervosismo de antes, fez sexo oral,
anal e papai-e-mamãe. Gozou três vezes, duas no ânus apertado. Sem
camisinha. Saciado, lá pelas cinco horas da madrugada, dormiu ao lado dela,
absolutamente feliz.
No dia seguinte, porém, tudo deu errado! Célia, ao acordar, começou a
passar mal. Vomitou no piso de ladrilho do quarto e reclamou de dores de
cabeça e falta de ar. Disse que sofria de asma e bronquite. Deu a ela um
comprimido para dor de cabeça, o que só piorou as coisas. Célia começou a
arregalar os olhos e a entrar em pequenas convulsões. Estava pálida como
um cadáver! Trêmulo, fez-lhe massagem cardíaca, enquanto ouvia seus
gritos de “ai, ai!”. Apavorado e percebendo que a guria não melhorava,
vestiu-lhe as roupas, colocou-a no Uno e a levou até o hospital mais
próximo. Mentiu ao médico, afirmando que Célia misturara cerveja com
caipiroska e energético. O médico o olhou com desconfiança, mas nada
comentou. Célia tomou duas injeções e passou por uma lavagem estomacal.
Iria sobreviver, claro, porém teria que permanecer no hospital por mais
quatro horas. Uma grandiosa merda!, pensou, irritado. Dera o azar de pegar
justamente uma garota doente e apalermada. Deitada, a vagabunda pegou
suas mãos e lhe pediu que nada dissesse aos pais dela, como se ele fosse
burro o bastante para isso. Quando Célia recebeu alta, deixou-a nas
proximidades de sua residência e lhe forneceu o número errado do telefone.
Nunca mais viu essa maluca e seus problemas de saúde.
Abandonou, infelizmente, o processo do sonífero.
Pelo resto do ano, apesar de ter tentado com oito mulheres, não
conseguir faz sexo não consentido. Inclusive, com uma delas, de nome
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Márcia, loira oxigenada e gordinha, de vinte anos, quase teve problemas. Na
madrugada do terceiro sábado de novembro, Márcia, que estava em sua casa
e que, antes, havia bebido em demasia, num clube de vanerão, adormecera
em sua cama de casal. Ao vê-la imóvel, pensou que aquela seria mais uma
noite inesquecível. Ansioso, tirou as roupas de Márcia e as suas e preparouse para o combate. Chupava os seios da garota, enquanto bolinava sua
vagina, quando, subitamente, a maluca acordou. Levou um susto, tanto que
quase caiu da cama. Márcia, ainda grogue, quis saber o que ele estava
fazendo. Teve que inventar a desculpa de que pensou que ela estava
acordada. Márcia não gostou e pediu para ir embora. Ainda tentou
convencê-la a ficar, mas sem sucesso. A guria parecia assustada e o olhava
como se estivesse diante de um... monstro. Foi obrigado e deixá-la nas
imediações de sua casa. No caminho, Márcia, depois de analisar a cena, o
chamou de “tarado” e informou que sabia o que ele quis fazer. Discutiram,
mas ela não aceitou seus argumentos. Perguntou-lhe (só para fazer média,
pois o que queria mesmo era se livrar dessa desgraçada) se poderia vê-la
novamente. Márcia, agora zangada, não quis um novo encontro e, para
finalizar o papo, disse que ele teria problemas com a polícia, caso insistisse
nessa forma bizarra de fazer sexo. Ficou sem saber o que dizer. Márcia saiu
do carro (batendo a porta com força) e foi embora. Suspirou, aliviado, ao
ver-se sozinho no carro.

X
Em janeiro do ano em que iria completar vinte e seis anos, teve uma
agradável e maravilhosa surpresa!
Nos Correios, por ser um excelente funcionário, foi escolhido para
realizar um estágio interno, na cidade de “F...”, juntamente com mais trinta e
dois funcionários de outras agências, cujos dez primeiros colocados teriam
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direito a uma promoção. Foram cinco dias de estudos e provas. Estudou
muito! Dedicou-se com afinco a essa inusitada missão. Como consequência,
tirou em segundo lugar e foi designado para ser gerente do Setor de
Produção, da agência do bairro “LD”. Como gerente, recebeu uma sala
todinha para si, além de ter a responsabilidade de chefiar uma equipe com
quarenta e duas pessoas.
Com o aumento de salário, pôde trocar de carro. Desfez-se do Uno e
adquiriu um Corsa prata, seminovo, de quatro portas, com som e trava
elétrica. Inteiraço! O Corsa era, agora, seu novo “amigo”, seu novo
“parceiro” de empreitadas. Meio que com preguiça, parou de malhar em
academia. Já estava com os músculos bem definidos e acreditava que não
voltaria mais à forma esquelética que tinha antes. Era um homem alto,
moreno e forte e continuaria assim até envelhecer. Para compensar, passou a
correr todos os finais-de-semana na praia, objetivando a oxigenação dos
pulmões e a manutenção do preparo físico.
Com relação ao sexo não consentido, pela primeira em sua vida passou
o ano todo sem conseguir praticá-lo. Impressionante! Viveu meses de
angústia, por não encontrar uma garota adequada. Haja vista os fracassos
anteriores, não quis tentar o estupro nem o uso de sonífero. Talvez desse
certo com uma garota embriagada, desde que tivesse sorte. Mas essa sorte
não batia em sua porta.

Sua ansiedade aumentava!
XI
No mês de abril do ano em que completaria vinte e sete anos, descobriu
uma coisa que mudou radicalmente sua vida!
Numa sexta-feira chuvosa, havia alugado quatro filmes de suspense,
para matar o tempo. Um deles, intitulado “Líquido x”, chamou sua atenção.
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Era um filme classe “C”, porém baseado em fatos reais. Narrava a história
de um ricaço norte-americano, chamado Andrew Luster, que misturava uma
substância parecida com água nas bebidas das mulheres (que conhecia nos
clubes), para dopá-las. Em seguida, levava as mulheres para seu apartamento
e fazia de tudo, do ponto de vista sexual, com elas. Tudo! Depois, as deixava
em algum lugar, ciente de que, uma vez acordadas, não se lembrariam do
que havia acontecido com elas nas últimas vinte e quatro horas. Isso devido
ao poder psicodélico da substância, uma droga alucinógena, apelidada de...
“líquido x”. No filme, o ricaço, por ter cometido erros grosseiros, típicos de
um amador displicente (com certeza por não acreditar que pudesse ser pêgo),
foi preso, num caso famoso, cujo escândalo abalou a sociedade americana.
Incrível! Havia encontrado uma droga que parecia perfeita! Nada
poderia se encaixar tanto! Apesar do fracasso do projeto do ricaço, uma
ideia brotou em sua mente.
A pergunta que se fez é: daria certo? Seu coração disse que sim.
Considerava-se um homem astucioso, inteligente e com ótima visão de
planejamento. Se a droga fosse mesmo tão eficiente como dizia o filme,
nada poderia dar errado. Além disso, não poderia perder essa oportunidade,
que era simplesmente magnífica!
Bem, não custava nada tentar.
A primeira providência foi efetivar uma pesquisa. Para tal, ligou o
notebook e fez, ao Google, a pergunta fatídica: “o que é o líquido x”? A
resposta veio de imediato. Leu o texto várias vezes, que era extenso e
generalizado, até entender seu aspecto particular. Havia muitos itens sem
nexo. Mesmo assim insistiu e, tirando as picuinhas sem importância, pôde
traduzi-lo para o texto abaixo:
“Líquido X - é, na verdade, o nome vulgar que foi dado para a droga

sintética “GHB”, criada em 1920 para fins anestésicos. Os cientistas da
época descobriram que o corpo humano produz uma substância depressora
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do Sistema Nervoso Central em pequenas quantidades. Extraíram, então,
essa substância e a sintetizaram como análoga do ácido “gamaaminobutírico”, gerando a droga “GHB”. A “GHB” geralmente é
produzida na forma líquida, parecida com água e com o sabor ligeiramente
salgado. Porém, já foi encontrada no formato de pílulas e também em pó.
Seu uso foi proibido, por causar muitos efeitos colaterais, tais como
náuseas, vômitos, amnésia, perturbação mental, insônia, coma e até a
morte. No entanto, alguém, provavelmente da área de saúde, na década de
sessenta, conseguiu produzi-la em laboratórios clandestinos e comerciá-la
ilegalmente no mercado negro, para fins escusos. Devido a isso, a “GHB”
fugiu do controle e atualmente é utilizada pelos psicopatas do mundo inteiro
como a “droga do estupro”, por causar amnésia nos usuários. Outras
pessoas também a usam misturada nas bebidas alcoólicas, como substituta
do ecstasy.”
Finda a pesquisa, não teve dúvidas de que estava diante de um negócio
fabuloso! Ficou pensando que, a essa altura, muitos homens espertos (não
eram psicopatas e, sim, homens espertos), no mundo todo, de posse do
“líquido x”, deviam estar se dando bem. E poucos seriam presos, exceto se
cometerem erros bobos, como o tal de Andrew Luster. Além disso,
contavam com um mirífico fator: não seriam denunciados pelas mulheres,
uma vez que estas estariam tão desnorteadas que não saberiam sequer dizer
o que havia realmente acontecido. A amnésia de tais mulheres era um ponto
decisivo a favor dos homens. Isso sem contar a vergonha e o
constrangimento, que as impediriam de comparecerem a uma delegacia.
Sensacional! Não tinha como dar errado!
Iria por sua ideia em prática? Sim! Claro! Não tinha como não por.
Decisão tomada, perguntou ao Google onde poderia encontrar o “líquido x”.
Para sua surpresa, descobriu que o produto era vendido pela internet, no que
se chamava comumente de “mercado negro”. Pela internet! Esse mundo
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estava mesmo perdido, refletiu, pasmo. Como nada tinha a ver com as
mazelas do universo, começou a enviar mensagens para os sites
especializados em vendas de medicamentos. Não obteve resposta. Chegou à
conclusão de que o famoso “mercado negro” não era assim tão aberto, tão
acessível. A turma tinha medo. Sem esmorecer, mandou mensagens para os
blogs, cujos donos vendiam (sem o consentimento das autoridades da área
de saúde do Governo) remédios para emagrecimento, aborto, fortalecimento
dos músculos, etc. No dia seguinte, para sua felicidade, um deles forneceu o
e-mail de um tal de “Mister Gok” e informou que ele teria o produto.
“Mister Gok”! O nome era pomposo e estranho, beirando a armadilha. No
entanto, precisava checar, até para, caso não desse certo, descartar o cidadão
e tomar outros caminhos.
Antes de enviar mensagem para “Mister Gok”, criou um e-mail fictício,
com o nome de Bony da Silva. Inseriu, no formulário do site, data e local de
nascimento inexistentes, assim com sua filiação e endereço. O nome “Bony”
surgiu de supetão, sem que pudesse pensar em outra coisa. Acreditava que
dificilmente alguém poderia relacionar esses dados à sua pessoa. Em
seguida, enviou a mensagem abaixo, sendo o mais objetivo possível:
“Boa tarde! Gostaria de adquirir o produto chamado ‘líquido x’ e me

informaram que o senhor o vende. Aguardo sua resposta. Obrigado.
Assinado: Bony.”
Não explicou o motivo da compra. Não precisava.
Dois dias depois, recebeu a seguinte resposta:
“Senhor cliente, teremos o maior prazer em atendê-lo. Vendemos o

vidro, contendo dez cápsulas do produto, ao preço de ..............., aí incluídas
as despesas postais. Caso esteja interessado, informe a quantidade de
caixas que deseja adquirir e o número de uma Caixa Postal para que, após
recebermos a confirmação do pagamento, possamos enviá-lo para o senhor,
em embalagem discreta. Atenciosamente. Assinado: Mister Gok”.
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Gostou da resposta. O sujeito não quis saber para que finalidade
pretendia utilizar o “líquido x”, o que era um ótimo sinal. O preço, todavia,
estava absurdamente alto. Um roubo! Infelizmente teria que concordar, teria
que aceitar essa exploração explícita. Afinal, queria colocar seu plano em
prática o mais rapidamente possível.
Sem perder tempo, alugou uma Caixa Postal, na agência onde
trabalhava. Depois, enviou nova mensagem, dizendo que desejava adquirir
três caixas e informando o número da Caixa Postal.
Resposta de “Mister Gok”:
“Senhor cliente, deposite a quantia de ............ na conta de número

45.675-Y, da agência de número 234-MB, do Banco .............. . Assim que
verificarmos o depósito, enviaremos o produto. Atenciosamente. Assinado:
Mister Gok.”
E agora? Poderia confiar nesse tal de “Mister Gok”? E se fosse um
golpe? E se, após o pagamento, ele não enviasse o produto? E se fosse da
polícia? Estaria caindo numa cilada? Descartou os tiras, porque sabia que
não perderiam tempo bolando plano tão difícil, de logística complicada,
quando existiam formas mais fáceis de pegar contrabandistas. Com relação
ao sujeito, decidiu arriscar. No máximo, perderia dinheiro e tempo. Mais
tarde, poderia tentar com outros. Portanto, depositou o dinheiro na conta
indicada, informou a “Mister Gok” que havia depositado e passou a esperar.
Ansioso! Numa grande expectativa!

XII
Cinco dias depois, sem ter obtido resposta de “Mister Gok”, chegou à
conclusão, com raiva, de que caíra num golpe. O desgraçado o enganara!
Até pensou em enviar uma mensagem para ele, insultando-o e ameaçando-o.
No entanto, não quis chegar a nível tão baixo, mesmo porque não tinha
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como denunciá-lo ou alcançá-lo. Resignou-se com sua falta de sorte. A
partir do sexto dia, voltou a enviar novamente mensagens para os demais
blogs. Cogitou até a hipótese de ir para a cidade de “F...”, para procurar o
“líquido x” no submundo. Talvez os traficantes (ou os mendigos) da referida
cidade pudessem saber de alguma coisa. Era uma busca arriscada e repleta
de riscos, com grandes chances de não dar certo. Contudo, não tinha outra
opção.
Não obteve resposta dos blogs. Provavelmente estariam desconfiados
ou em dúvida se atendiam ou não seu pedido. Percebeu que teria que sair
mesmo à caça nas sarjetas. Tudo bem. Não iria desistir facilmente. No
oitavo dia, porém, recebeu uma surpreendente mensagem de “Mister Gok”,
que dizia:
“Senhor cliente, desculpe-nos pela demora. O motivo desta é para

informar que acabamos de enviar o produto. Assim que o receber, por
favor, nos informe, para que saibamos que nossa negociação foi concluída
com êxito. Atenciosamente. Assinado: Mister Gok.”
Maravilha!
No final das contas, o sujeito era mesmo um negociante de drogas
proibidas. Na verdade, não tinha caído em nenhum golpe.
Cinco dias depois, recebeu o aviso que conhecia tão bem. Foi até a
agência e, sob os olhares curiosos dos colegas, retirou uma caixa retangular,
tamanho 8x5x5cm, envolta em papel pardo. Na mesma havia apenas os
endereços de duas Caixas Postais (remetente e destinatário) e mais nada. Em
casa, na tarde de uma sexta-feira, depositou a caixa em cima da mesa da
cozinha e a abriu. Retirou três caixas pequenas, pintadas de preto, e sem
nenhuma informação. No entanto, encontrou um pedaço de papel, verde,
onde estava escrito, em letras pretas, o seguinte:
“Bem-vindo ao mundo do líquido x. Quantidade a ser ministrada:

1) o pó de uma cápsula derramado num copo de qualquer tipo de
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bebida alcoólica: causa euforia e ligeira embriaguez, por oito horas,
seguidas de sono; findo o efeito do produto, o usuário, ao acordar, sentirá
uma leve dor de cabeça;
2) o pó de duas cápsulas derramado num copo de qualquer tipo de
bebida alcoólica: causa euforia e profunda embriaguez, por oito horas,
seguidas de sono; findo o efeito do produto, o usuário, ao acordar, sentirá
dor de cabeça e ânsia de vômito;
3) o pó de três cápsulas derramado num copo de qualquer tipo de
bebida alcoólica: causa perturbação mental, tontura e náuseas nos
primeiros trinta minutos, seguidas de desmaio, que durará quatro horas, em
média; findo o efeito do produto, o usuário, ao acordar, sentirá dor de
cabeça, ânsia de vômito e amnésia temporária;
4) o pó de quatro ou mais cápsulas derramado num copo de qualquer
tipo de bebida alcoólica: causa dor de cabeça, perturbação mental, náuseas
e ânsia de vômito, nos primeiros trinta minutos, seguida de desmaio, que
durará quatro horas, em média; ao acordar, o usuário terá forte dor de
cabeça, amnésia temporária e falta de ar. Não recomendado pois,
dependendo da pessoa, poderá induzi-la às convulsões cardíacas, ao coma
e/ou até mesmo ao óbito.
Observação: não recomendando para quem sofre de problemas mentais,
cardíacos ou respiratórios. Obrigado.”
Notou que as orientações de “Mister Gok” estavam bem claras, sem
nenhum subterfúgio de enrolação. O texto não possuía assinatura, o que era
previsível. Letras de computador, provavelmente Roman 12, e impressas
com tinta preta. O papel verde era do tipo comum, tamanho A4 e cortado ao
meio. Exceto pela Caixa Postal, nenhuma pista foi deixada, que pudesse
denunciar alguém. Muito bom!
Leu o texto seis vezes, até decorá-lo. Em seguida, dobrou o papel e o
guardou na carteira. Abriu as caixinhas e retirou, de cada uma, pequenos
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vidros avermelhados, sem nenhum rótulo ou adesivo. Abriu um deles e viu
as cápsulas de gelatina, com um centímetro de comprimento, metade verdes,
metade pretas, contendo um pó branco. Havia dez em cada vidro. Uma
dúvida surgiu em sua mente: seria o produto genuíno? Ou não? E se aquilo
fosse farinha de aveia ou algo parecido? Para evitar complicações, percebeu
que só tinha um jeito de descobrir. Apenas uma opção! Respirou fundo,
buscando a coragem no fundo da alma. Preparou-se, enfim, para a antipática
tarefa.
Primeiro, pegou, na estante localizada na sala, papel e caneta e, após
segundos de reflexão, escreveu o texto abaixo:
“Acabei de tomar o ‘líquido x’, misturado com cerveja. Substância

adquirida por e-mail, de um cara chamado Mister Gok. Talvez fique com
amnésia. Esse bilhete refrescará minha memória. Espero que consiga
sobreviver a essa inusitada e imprevisível experiência. Assinado: Macto. ”
Segundo, resgatou, da geladeira, uma lata de cerveja e um copo de
vidro e encheu o copo de cerveja, em 80%. Não estava nervoso e, sim,
ansioso, querendo acabar com aquilo rapidamente. Notou que suas mãos
tremiam de leve, sem que o pudesse evitar. Sempre tremiam, nessas horas, o
que era uma chateação! Terceiro, abriu uma das cápsulas e derramou o pó no
copo de cerveja. Mexeu com os dedos, para que a cerveja absorvesse o pó.
Quarto, ergueu o copo e deu uma olhada. Pôde comprovar que não tinha
como se perceber, no campo visual, que a cerveja fora adulterada, que havia
recebido outra substância. O pó simplesmente havia desaparecido! Cheirou a
cerveja e também não captou nada, nenhum indício de qualquer espécie de
odor! A cerveja cheirava a... cerveja. E quinto, após essas rápidas análises e
antes que batesse o arrependimento, bebeu metade da cerveja existente no
copo. Pronto! Estava feito! Só não sabia o que viria a seguir.
Depositou o copo sobre a mesa e esperou.
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XIII
Num primeiro momento, nada aconteceu.
Até pensou que o “líquido x” não iria fazer efeito. Seis minutos depois,
no entanto, começou a se sentir... esquisito. Involuntariamente, se ergueu,
com a visão meio turva. Descobriu que a esquisitice era, na verdade, uma
tontura; porém uma tontura agradável e prazerosa, uma vez que não chegava
ao nível de embriaguez. Gostou da sensação! Sentiu sede e tomou o resto da
cerveja. Sorriu. Não queria sorrir, mas sorriu. Ou queria? De repente, as
bolhas surgiram, flutuantes e coloridas, diante de seus olhos. Dezenas de
bolhas azuis, vermelhas, lilases, verdes, etc. Lindas! Tentou pegá-las, sem
sucesso. Sem saber o motivo, começou a dançar, lentamente, uma música
imaginária. Cantava, também. Dançava, cantava e ria, enquanto erguia os
braços. Feliz! Em êxtase! Suas mãos não mais tremiam. Nesse compasso,
abriu a geladeira e tirou outra lata de cerveja. Suas ações não mudaram
muito: bebia a cerveja, dançava, cantava e, tendo parado de rir, voltava a
tentar pegar as bolhas. Alucinado, chegou a gritar a expressão “tô muito
doido, porra!”, para externar o que estava sentindo. Sua felicidade era
profunda e etérea! Maravilhosa!
Teria ficado assim por duas horas? Um pouco menos, talvez. Não soube
precisar. O certo era que, depois desse tempo, as coisas degringolaram. Já
estava na quarta lata de cerveja. A essa altura, a tontura dera lugar à
embriaguez e uma ligeira dor de cabeça se iniciou, deixando-o perturbado.
Suas pernas ardiam. Queria que as malditas bolhas coloridas parassem de
importuná-lo! Dançava, mas sem vontade. Parou de cantar. Não ria mais!
Distraído e cambaleante, deixou que a lata caísse, sujando o piso de ladrilho
da cozinha. Bateu com o joelho numa das cadeiras. Soltou um palavrão.
Saliva saía de sua boca, mas não percebeu. Seus olhos estavam
esbugalhados e seu rosto, pálido. Subitamente, bocejou. Não estava mais
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feliz. O sono “bateu” em sua porta. Cansado e sonolento, parou de dançar e
começou a andar, aos tropeções, na direção da sala (sem saber, na verdade,
para onde estava indo). De modo desvairado, se jogou no sofá. As bolhas o
perseguiam! Desgraçadas! Sem forças, mal fechou os olhos e dormiu ali
mesmo, completamente torto e alienado.

XIV
Ao acordar, viu-se cercado por uma profunda escuridão!

Onde estava?!?
Por segundos, ficou desorientado e temeroso, pois não sabia onde se
encontrava. Teria sido sequestrado? Estaria num calabouço? Depois, a
lucidez retornou e (tendo recuperado o raciocínio) pôde identificar a... sala
de sua residência. E o sofá. Estava deitado no sofá?!? Não sabia como fora
parar ali Não conseguia se lembrar de nada! Além do mais, sua cabeça
latejava! Lástima! Ligou a luz e olhou o relógio: faltavam dez minutos para
as três horas da madrugada. Levou um susto, com o avançado da hora.
Tentou buscar respostas no fundo do cérebro... sem lograr êxito. Sua mente
era um vazio total! Seu estômago estava embrulhado e sua bexiga,
insuportavelmente cheia. Para não enlouquecer, afastou as elucubrações, e,
em passos trôpegos, que o forçaram a se apoiar nas paredes, seguiu para o
banheiro, onde defecou e urinou. Um alívio! Saciado, lavou as mãos e o
rosto. Em seguida, tomou um comprimido para dor de cabeça, o que
amenizou um pouco as “agulhadas”.
Com fome, estava prestes a sair do banheiro, rumo à cozinha, quando
sentiu vontade de... vomitar! Rapidamente, fez o retorno, agachou-se sobre o
vaso e jorrou, soltando grunhidos ininteligíveis, toda a comida e bebida que
consumira nas últimas horas. Vomitou tanto que sua garganta ardeu e seu
estômago emitiu pulsações incômodas. Sentiu-se um lixo, como aqueles
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moribundos do Sanatório Santa Júlia. Olhando suas olheiras no espelho,
prometeu a si mesmo nunca mais beber tanto. Uma vez livre do aperto,
lavou novamente as mãos e o rosto e seguiu, lentamente, como um
sonâmbulo, para a cozinha.
Ia abrir a geladeira, quando percebeu a bagunça do recinto. Viu uma
lata de cerveja no piso, ao lado de uma substância parecida com cerveja
(teria derrubado a lata?), as cadeiras espalhadas, e, sobre o tampo da mesa,
caixas, vidros, um copo e mais três latas. Sem entender o que estava
acontecendo, aproximou-se para tocar um dos vidros. De repente, viu o
pedaço de papel e a caneta. Alguma coisa estava ali escrita. Ergueu o papel e
deu uma lida. “Mister Gok”? “Líquido x”? Bruscamente, seus neurônios
estalaram, como se tivessem recebido um choque! Numa fração de segundo,
sua memória voltou! Lembrou-se, então, de tudo! Claro! O teste! Como
pôde esquecer? Precisava checar uma coisa. Abrindo a carteira, releu as
orientações de “Mister Gok”. Ali não estava escrito que o usuário, tendo
tomado qualquer bebida alcoólica com o conteúdo de uma cápsula, ao
acordar, era acometido por amnésia temporária e vontade de vomitar. Dizia
que teria apenas uma leve dor de cabeça.
Por que “Mister Gok” ocultou essas informações? Isso significava uma
de quatro opções: a) que “Mister Gok” não havia aplicado, nele mesmo, a
substância e, portanto, nada sabia sobre os verdadeiros efeitos; b) que
“Mister Gok” sabia, sim, dos efeitos, mas preferiu (provavelmente para não
assustar os compradores) omiti-los; c) que o “líquido x” era muito mais
forte do que o previsto; ou d) que a vontade de vomitar e a amnésia só
atacavam determinadas pessoas, de acordo com o biótipo de cada uma. Ele,
por exemplo. Essa novidade era boa? Ruim? Letal? Sem importância? Só o
tempo dará a resposta.
De uma coisa tinha certeza: a partir daquele momento, era um novo
homem. Viu-se preparado para curtir a vida, para usufruir de todos os

59

prazeres do sexo não consentido. Ninguém iria pegá-lo! Ninguém o
colocaria numa prisão, como fizeram com o babaca do Andrew Luster.
Sairia à caça e teria êxitos sucessivos! Sentiu-se imortal!

XV
No dia seguinte, enviou mensagem para “Mister Gok”, informando que
recebera e testara o produto e que tudo estava perfeito! “Mister Gok”
agradeceu e informou que, caso desejasse mais, era só pedir.
Uma vez livre do sujeito, preparou-se para o início de suas ações. Abriu
três cápsulas do “líquido x” e derramou o pó dentro de um pequeno frasco
de vidro, de três centímetros de comprimento por um de diâmetro. Escondeu
o frasco na mão direita, juntamente com as chaves do carro e a ergueu, como
que prestes a ser revistado. Com essa manobra, tinha convicção de que
qualquer funcionário de qualquer clube, por mais minuciosa que fosse a
revista, não iria notar o frasco. Depois, uma vez dentro do clube, era só
devolver o frasco vazio ao bolso da calça ou do smoking e partir para o
ataque. Para completar sua obra-prima, sentou-se diante da mesa da cozinha
e colocou um copo de vidro, vazio, diante de si. Executou a operação, de
olho no cronômetro. Retirou o frasco do bolso da calça, tirou a tampa do
frasco e simulou derramar o pó sobre o copo. Mexeu, rapidamente, o líquido
imaginário com o dedo indicador, tampou o frasco e o guardou de volta ao
bolso. Olhou o relógio: quinze segundos. Ótimo! Poderia realizar a tarefa em
até trinta segundos, que não teria problemas. A garota não sairia do banheiro
antes disso.
Sorriu, sem esconder a própria euforia.

XVI
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Sua primeira vítima se chamava Helena.
Infelizmente, com certeza por ter sido a primeira vez, as coisas não
saíram exatamente como tinha planejado.

O troço foi difícil! Extremamente difícil!
Helena tinha vinte e um anos e era loira de olhos azuis. Alta, com seios
grandes e um corpo lotado de curvas. Belíssima! Usava calça jeans e blusa
decotada, cor-de-rosa, sem sutiã. Cheirosa! Muito cheirosa! Topou com ela
no “Willex Nigth Club”, clube caro e luxuoso, da cidade de “L...”, que
possuía duas pistas: uma voltada para músicas eletrônicas; a outra, para
pagode. Era a madrugada do último sábado de maio. Após ter levado o
“fora” de oito garotas, sem desanimar, ofereceu bebida para a sexy loira,
quando estava passou na sua frente, com uma amiga. Para a sua surpresa, a
loira aceitou. Despediu-se da amiga e o acompanhou. Ocuparam uma das
mesas e, enquanto tomavam caipiroska (ele) e Campari (ela), conversaram.
Helena era universitária, morava com os pais, malhava em academia (como
ele malhou, um dia) e estava sozinha há seis meses. Mentiu para ela, dizendo
chamar-se Paulo e afirmando que era universitário, também malhava e
trabalhava numa firma de advocacia. Ela acreditou, claro. Dançaram e se
beijaram. Desejou aquele corpo à primeira vista! Helena, no entanto, não
aceitou ir para a sua casa. Surgiu com o velho papo de que teriam que ir com
calma e que primeiro teriam que se conhecer melhor. Fingindo capitular e
aceitar as imposições dela, preparou-se para o ataque final.
Por volta das três horas da madrugada, quando Helena foi ao banheiro,
sacou o frasco do bolso interno do smoking e iniciou a árdua tarefa. O
psicodélico jogo de luzes do clube o protegia. Naquela semi-escuridão,
percebeu que ninguém olhava para a sua mesa. Mesmo assim, sentiu os
previsíveis tremores nas mãos. Tenso! Se algo desse errado, estaria frito!
Mas não poderia desistir, agora! Não mesmo! Rapidamente, com a
adrenalina perturbando seus movimentos, derramou o pó no Campari de
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Helena e mexeu com os dedos. Depois, tampou o frasco e o devolveu ao
bolso. Deu certo! Nenhuma das pessoas presentes ao recinto percebeu a
manobra. Respirou fundo, aliviado.
Quando Helena retornou, beijou-a na boca, para esconder a ansiedade!
Como era contagiante o sorriso dela! Os dentes, perfeitos! Poderia vir a se
apaixonar por ela, um dia? Impossível! Só queria aquele corpo. Sentou-se e
não pôde evitar de fixar os olhos nela, quando a viu erguer o copo de
Campari. Tanto que Helena chegou a perguntar “o que houve”, o que quase
o fez se atrapalhar. Respondeu, após um raciocínio ultra-rápido, que estava
admirando sua etérea beleza e que seus olhos eram os mais lindos do
universo. Helena sorriu, ante o elogio, e, sem desconfiar de nada, ingeriu sua
bebida! Pronto! Estava feito! O primeiro ato foi concretizado.
Seis minutos depois, Helena levantou-se e começou a dançar, enquanto
sorria. Dançava de modo desconexo e não parava de sorrir um só instante.
Ignorava sua presença, como se estivesse sozinha, no clube. Um filete de
baba saía de sua boca. Os olhos, arregalados. Ficou surpreso, pois esperava
que ela começasse a sentir náuseas e desmaiasse, conforme as orientações de
“Mister Gok”.

Algo estava errado!
Irritado com o incompetente do “Mister Gok”, tentou se aproximar dela.
Helena o empurrou. Desequilibrado, perdeu o contato com ela. A guria,
então, começou a cantar, enquanto seguia, cambaleante (empurrando os
frequentadores mais próximos) na direção da pista. Nervoso, temendo um
escândalo, teve que ir atrás dela. Pediu desculpas às pessoas que foram
empurradas e segurou Helena, firmemente, pela cintura, trazendo-a de volta
à mesa. A garota não parava de dançar nem de rir nem de cantar. Tentava
empurrá-lo novamente, mas dessa vez não logrou êxito. Subitamente,
começou a passar mal. Parou de dançar, de rir e de cantar e colocou as mãos
no rosto. Pálida! A baba saindo da boca. Tentou dizer alguma coisa, mas não

62

conseguiu. Tremia! Sem perder tempo, começou a conduzi-la para a saída.
Precisava sair do clube entes que desmaiasse! No meio do caminho, Helena,
de modo surpreendente, vomitou no piso do clube, diante do balcão. Uma
merda total! Várias pessoas estavam olhando para eles. A guria vomitara
dez minutos depois de ter tomado o “líquido x”, algo não previsto. Maldito
“Mister Gok”! Um dos seguranças se aproximou, perguntando se precisava
de ajuda.
Merda! Tudo estaria perdido, se aquele sujeito decidisse investigar.
Nervoso, disse-lhe que sua namorada havia bebido demais e (tendo uma
ideia repentina, que poderia salvar a lavoura) pediu-lhe que o ajudasse a
levá-la até a saída. O segurança, de modo surpreendente, prontamente
aceitou. Incrível! Nem tudo estava perdido!
Os dois levaram uma Helena, ainda consciente, porém sem forças, até o
Corsa, onde a colocaram no assento do lado. Os sapatos dela tinham ficado
para trás, porém uma garota os pegou e os entregou. Por sorte, a amiga dela
não apareceu. Agradeceu à garota e ao segurança (infelizmente duas
testemunhas que poderiam complicar sua vida) e ocupou o assento atrás do
volante. Irritado e nervoso (“Mister Gok” desgraçado!), soltou um palavrão,
passou as mãos nos cabelos, ligou a ignição e deu a partida. Respirou fundo
e saiu do estacionamento do clube no exato instante em que Helena perdia
os sentidos.
Em casa, já sem raiva e nervosismo, para compensar o estresse, fez de
tudo com aquele corpo. Oral, bolinações, papai-e-mamãe e anal. Gozou três
vezes, duas no ânus dela. Delirou de prazer e gozou como nunca havia
gozado antes! Helena tinha um corpo realmente apetitoso! Uma delícia
libidinosa! Possuía uma bela vagina e um ânus enfeitiçador! Sensacional! E
não mexeu um músculo sequer, durante as quase duas horas em que ali
esteve. Entre as gozadas, ia até a geladeira e bebia uma cerveja. Numa
dessas, estando na cozinha, pensou no quanto foi esperto. Sentiu-se o
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homem mais feliz e inteligente do Planeta Terra! Notou que, apesar dos
atropelos no clube, num contexto geral, seu plano havia dado certo. Também
descobriu que “Mister Gok” não conhecia muito bem o “líquido x”. Caso
contrário, não teria dado tantas informações erradas. O imbecil
simplesmente não havia testado o produto em si mesmo! Um total absurdo!
Afastando os pensamentos maléficos e tendo usufruído do corpo de
Helena, preparou-se para se livrar dele. Não queria, mas teria que fazê-lo,
pois ela poderia acordar a qualquer momento. Vestiu-se e colocou o corpo,
nu, da garota no porta-malas do Corsa. Saiu da casa exatamente às 5h10min
da madrugada, aproveitando-se da escuridão. Atrasado! Sabia que o dia
amanhecia por volta das 6h20min. Portanto, teria que agir com rapidez.
Percorreu ruas e avenidas, num ritmo alucinado (torcendo para não cair em
nenhuma blitz), deixando o bairro “LT” para trás, até alcançar a BR “L100”,
que ligava a cidade de “L...” às demais. Estava mais uma vez nervoso, pois
sabia que iria correr riscos. Procurou manter a frieza. Dez minutos depois,
tendo dirigido rumo ao norte, a 130 km/h, virou à esquerda e entrou em
várias ruas, até chegar na rua Morsa Guido, seu destino final.
Ansioso, seguiu em frente (sem saber ainda o que poderia encontrar) e,
no final da rua, viu, diante de si, o garboso mar do Oceano Atlântico,
distante uns duzentos metros, do ponto onde se encontrava. Sim! Acabara de
entrar na conhecida praia Porto dos Cascudos, com apenas um quilômetro de
extensão, cuja faixa de areia possuía o formato de um “c” deitado. No meio
do “c”, a rua Morsa Guido. Do lado direito, três restaurantes, o mato e uma
pequena serra. Do lado esquerdo, a praça (com seu gigantesco
estacionamento), mais dois restaurantes, quatro hotéis, duas casas, o mato e
outra serra. Havia oito postes, na base da serra, ao longo da praia, cujas
lâmpadas de mercúrio iluminavam somente os metros próximos das casas. O
mar, no entanto, ficava às escuras. Viu algumas canoas, amarradas em
árvores, no pé da serra. Como já estivera ali, várias vezes, durante o dia,
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tinha ciência de que a praia era bastante freqüentada; porém, à noite,
segundo os comentários dos colegas de trabalho (numa das raras conversas
que tiveram), era uma praia deserta e sem vida, exceto por alguns pescadores
e um ou outro casal, que por ali se aventurava. Esperava encontrar a praia
deserta, nesta madrugada.
Inspirou o ar e avançou, lentamente, com o Corsa, colocando os pneus na
areia dura. Ao mesmo tempo, olhava a área. Viu um carro parado na areia,
do lado direito, a cerca de trezentos metros. Provavelmente um casal estaria
transando, dentro do referido carro. De qualquer forma, eles não veriam o
que iria fazer. Não avistou nenhum pescador, embora soubesse que eles
estariam do lado esquerdo, a aproximadamente quatrocentos metros,
jogando sua tarrafas, ocultos pela escuridão.
Arriscando com a sorte, parou a Corsa há dez metros do mar, desligou o
veículo e saiu. Sentiu o vento forte e frio bater em seu rosto, sinal de que o
inverno se aproximava. Rapidamente, ainda com as mãos trêmulas, abriu o
porta-malas e retirou o corpo de Helena. Depositou-o, com o rosto voltado
para cima, na areia, a quinze metros do mar. Sabia que ela acordaria antes
que o mar a alcançasse. Dessa forma, não se afogaria. Tentou imaginar o que
se passaria na mente dela, quando acordasse, nua, na praia. Estaria
desorientada e não se lembraria de nada, claro. Ficaria profundamente
envergonhada, claro. Porém, relacionaria sua situação com o encontro deles,
no clube? Iria se lembrar dele? Iria, acima de tudo, investigar no clube, para
saber o que havia acontecido? Teria coragem de denunciá-lo, mesmo sem
saber o porquê? Sentiria, no corpo, que fora violada? Dane-se! Não devia se
preocupar com essas bobagens. Ela simplesmente não tinha provas!
Entrou no Corsa e, sem pensar em mais nada, abandonou a praia.

XVII
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No dia seguinte, queimou as roupas de Helena, mais sua bolsinha e os
documentos, e ficou com o dinheiro dela. Jogou as cinzas na cesta de lixo.
Esperou por dois meses, embora ciente de que não teria problemas.
Diferentemente das vezes anteriores, não ficou nervoso nem apavorado. Um
pouco tenso, sim, mas nada que pudesse atrapalhar sua rotina. Inclusive,
trabalhou normalmente e a única coisa diferente que fez foi evitar, por
precaução, ir ao “Willex” e aos demais clubes. Foi somente às praias e ao
shopping, sempre de olho no que acontecia ao seu redor.
Ao longo dos dois meses, com o objetivo de saber, com antecipação, se
algo havia sido noticiado, passou a comprar três jornais diferentes, todos os
dias, além de acompanhar os programas jornalísticos na TV e na internet.
Como era de esperar, nada aconteceu. Nenhuma notícia foi dada, a respeito
do assunto. Não teve mais dúvidas de que Helena não o denunciara. A
vergonha devia ter sobrepujado sua coragem. Maravilha!
Viu-se livre para prosseguir com suas empreitadas.

XVIII
Uma ideia havia brotado em seus neurônios.
E se, ao invés de pegar garotas nos clubes, tentasse seqüestrar uma delas,
para transformá-la em sua escrava sexual? Seria muito mais interessante do
que ficar correndo riscos constantemente. Isso porque havia percebido que
abordar garotas em clubes, para dopá-las e levá-las para casa não era tão
fácil como, a princípio, pensou que fosse. A tensão era simplesmente
horripilante! Helena que o diga. Sem contar que era obrigado a esperar de
dois a três meses, entre um ataque e outro, o que o deixava ansioso. Em
contrapartida, já tendo uma garota sob seus cuidados, viva e saudável, tudo
seria diferente. Teria sexo não consentido na hora em que o desejasse.
Claro! E quando ficasse sem vontade de fazer sexo com o corpo da garota,
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bastava se livrar dela e seqüestrar outra. Simples.
Quer dizer, não era tão simples assim. Para por em prática tal ideia, sabia
que teria que levar em consideração uma logística complicada. Teria, por
exemplo, dentre outros itens: a) que alugar uma casa que tivesse porão e que
fosse localizada numa área erma, de preferência rodeada de mato; b) que
comprar mantimentos e roupas, para manter a garota viva; c) que ter tempo
para se deslocar até a casa e sem causar desconfiança; d) que ter sorte, para
não ser dedurado por vizinhos, caso recebesse a visita deles; e) que evitar ser
reconhecido pela garota; d) que ter cuidado, para evitar a fuga dela; f) que
acompanhar os progressos da polícia, o que seria um negócio mortificante.
Etc.
Duas perguntas lhes vieram à mente: valeria à pena tanto esforço?
Compensaria?
Como era uma ideia que estava no seu estágio inicial, decidiu não pensar
nela, por enquanto. Primeiro, abordaria mais duas ou três garotas, para
analisar se, com elas, as atividades seriam mais tranqüilas do que foi com
Helena. Talvez não houvesse necessidade de chegar a tais extremos. Talvez,
na medida em que fosse adquirindo experiência e conhecendo o “líquido x”,
tudo ficasse mais fácil.
Não sabia o quanto estava enganado.
Não sabia que seus dias de calmaria, de vívida tranqüilidade, iriam
terminar mais cedo do que poderia prever.
E tudo isso por causa de sua próxima vítima.
XIX
O nome dela era Renata.
Tinha vinte anos, mas parecia ter menos. Talvez por ser baixinha, de
corpo miúdo. Para compensar, possuía belas pernas, barriga reta e seios
médios. E, para completar o conjunto de sua ignescente beleza, sua pele era
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alva como a neve; seus cabelos, lisos, longos e negros; seu rosto, belo,
angelical, como se fosse um anjo que desceu do céu; e os olhos, de um
castanho esfuziante. Enfim, era um maravilhoso espécime feminino. Um
pitéu, como se costumava dizer.
Desgraçada! Maldita hora em que a conheceu!
O primeiro contato se deu no “Vértice”, um clube caro e luxuoso,
conhecido por ser frequentado por belíssimas “Patricinhas” endinheiradas,
localizado na cidade de “F...”. Era o primeiro sábado de setembro, em plena
primavera. Decidiu atacar na cidade de “F...”, alguns quilômetros, portanto,
longe de seu reduto, justamente para dificultar possíveis investigações. Era
mais uma ideia que havia surgido no seu eficiente cérebro. Afinal, queria se
transformar num caçador profissional, para que suas ações se repetissem por
muito e muito tempo. Se tudo desse certo, atacaria outra garota em outra
cidade, provavelmente na cidade de “G...”. E assim sucessivamente.
Uma vez dentro do clube, que era especializado em músicas eletrônicas,
passou quase uma hora abordando as “Patricinhas” sexys, tentando fisgar
uma delas. Foi rejeitado por doze garotas. Doze! Apesar disso, não diminuiu
o ritmo. Então, por volta das duas horas da madrugada, eis que Renata surge
em sua frente. Linda! Divinal! Usava uma calça azul, com listras nas
laterais, bem colada ao seu corpo magro, e blusa vermelha decotada, que
permitia a visão das curvas dos seios e do umbigo sarado. Usava pulseiras,
anéis, um relógio dourado e um cordão de prata. Seu perfume era inebriante!
Conduzia uma bolsa pequena, cor-de-rosa, com alça, e seus sapatos eram de
saltos altos.
Depois da abordagem inicial, dançou com ela. O beijo aconteceu durante
a terceira música. Renata nitidamente demonstrou estar interessada. Vinte
minutos depois, estavam numa das mesas, tomando cerveja. E como bebia, a
garota! Isso era essencial para o sucesso do plano. Renata viera ao clube
acompanhada de duas amigas, Lúcia e Vera. A Vera, por sinal, era uma
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potranca! Loira, alta e gostosa. Quando foi a ela apresentado, ao sentir seu
perfume e a intensidade de seu olhar (de profunda safadeza!), não conseguiu
esconder o desejo. Se pudesse, tomaria aquele corpo imediatamente! E o
bom era que ela, que parecia ser do tipo fácil, também demonstrou desejá-lo!
Mas não deu. Vera e Lúcia foram dançar e teve que se contentar com a doce
e miúda Renata.
Por volta das três horas da madrugada, Vera e Lúcia, agora devidamente
acompanhadas por dois dândis riquinhos, anunciaram que estavam indo
embora, com certeza para uma orgia na casa de um deles. Vera, de modo
lânguido, disse-lhe para “tomar conta de sua amiga” e se despediu. Beijou-a
no rosto, despertando o ciúme do novo namorado. Adorou o contato de sua
mão! Adorou apreciar o rebolar daquele bumbum apetitoso, quando ela se
afastou. Esperava um dia voltar ao “Vértice”, para pegá-la. Recuperado do
feitiço de Vera e vendo-se sozinho com Renata (que devia estar acostumada
com as ausências das amigas), não teve dificuldades em tirá-la do clube.
Renata, de modo libidinoso, já havia topado ir para sua casa, para uma
noitada de sexo. Putinha! No entanto, se assim o fosse, não teria graça
nenhuma. Não era assim que queria o negócio!
Convidou-a para sair e, três minutos antes, misturou o “líquido x” na
cerveja dela. Saíram do clube às 3h10min, abraçados. Renata, sob o efeito da
droga, ria bastante, enquanto andava de modo trôpego. Não vomitou, como
Helena. Não fez escândalo. Apenas parecia estar bêbada, numa euforia sem
limites. Uma vez fora do clube, colocou-a no carro e esperou. Dez minutos
depois, Renata desmaiou e ficou imóvel.
Moleza, pensou. Com calma, ligou o Corsa e saiu do local.

XX
Dentro da casa, fez sexo oral e anal com o corpo de Renata. Teve um
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orgasmo profundo e sensacional! Quase foi ao delírio, quando jorrou seu
esperma naquele ânus apertado! Renata era simplesmente perfeita! Sua
melhor aquisição, até o momento. Seios divinais! Vagina sedutora! Ânus
delicioso! Além disso, tudo se tornava melhor, por ser ela uma “Patricinha”
endinheirada. Tudo era diferente. A pele dela era mais bem cuidada; o
perfume, mais enfeitiçador; as zonas erógenas, mas limpas e cheirosas. Nada
parecido com as das garotas comuns, com pouca grana na bolsa.
Saciado, levantou-se e foi até a cozinha, onde abriu uma lata de cerveja.
Enquanto sorvia o líquido, entrou, como sempre, em elucubrações. Já
decidira: caso decidisse seqüestrar garotas, a primeira teria que ter o corpo
extremamente parecido com o de Renata. Claro! Também teria que ser uma
belíssima “Patricinha”, com a perfeição que só o dinheiro produz. De
repente, o corpo de Vera lhe veio à mente. Seria possível? Teria condições
de dopar aquela loiraça e trazê-la? Se conseguisse, seria transportado para
dimensões prazerosas jamais imaginadas, com certeza. Oh, como a vida era
bela! Como a vida era maravilhosa! Devia agradecer aos céus, por ser
assim! Era realmente um gênio!
Tendo terminado a cerveja, afastou os pensamentos e retornou ao quarto,
para a segunda parte da festa. Porém, ao entrar no recinto... levou um susto!

XXI
Viu Renata caída... no piso de ladrilho.

No piso???
Como isso foi possível?!?
Estava pasmo, dominado por uma profunda surpresa ! Afinal, tinha
absoluta certeza de que deixara aquele corpo deitado na cama. E, para piorar
as coisas, havia uma massa pastosa, de cor marrom, cobrindo o rosto da
garota. Seria vômito? Naquele instante, Renata mais parecia uma espécie de
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ser extraterrestre, de demônio oriundo do mais horripilante dos infernos!
Era... assustador! Enquanto percebia que sua ereção havia ido para o espaço,
perguntou-se como isso foi acontecer.
Teria o “líquido x” perdido o efeito? Teria a guria despertado e, vendo-se
num lugar estranho, tentado fugir? Teria ela, na tentativa de sua fuga,
vomitado sobre si mesma? E qual a consequência daquele vômito?
Sentindo uma terrível premonição a sufocar-lhe o peito, refez-se do
choque e começou a agir. Primeiro, pegou balde e pano, no banheiro, e
limpou o rosto da garota. Depois, checou a pulsação dela. Nenhuma reação!
Tentou a veia carótida. Nada. Desesperado, pegou uma caixa de fósforos, na
cozinha, e queimou o braço direito da garota. Nada. Queimou o braço
esquerdo. Nada. Abriu os olhos dela. Estavam pétreos! Sem movimento!
Trêmulo, sentou-se no piso, ao lado do corpo. Colocou as mãos na cabeça,
apavorado.
Sim! O pior havia acontecido! O que mais temia havia acontecido!
Renata estava morta!

Morta! Morta! Morta!
XXII
Num ato involuntário, sem que se dar conta do que estava fazendo,
vomitou ali mesmo, no piso do quarto. Vomitou toda a cerveja que havia
consumido. Nu e em pânico! Com o medo a dominar seu corpo e sua mente!
Após vomitar, com o estômago dolorido, limpou a boca, sentou-se ao lado
do cadáver e, trêmulo, refletiu. Tornara-se, sem querer, um assassino! Tirara
uma vida, algo que jamais pensou que pudesse acontecer. Por segundos, teve
nojo de si mesmo. Percebeu que o “líquido x” era uma droga desconhecida,
sem controle e sem história e que manuseá-la de modo errado traria
consequencias mortíferas. O babaca do “Mister Gok” estava vendendo uma
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substância que não conhecia! Quantas mulheres não teriam morrido,
vitimadas por essa droga? Não teve dúvidas de que Renata, tendo acordado
antes do tempo, havia morrido sufocada com o próprio vômito. Ou seja, uma
mesma dosagem, uma mesma quantidade do “líquido x”, aplicada em seres
humanos diferentes, produzia efeitos diferentes, conforme o organismo e a
imunidade de cada um. Descobriu isso da maneira mais trágica e horripilante
possível. Uma grande merda! Maldito “Mister Gok”, que não passava de um
imbecil! Se pudesse, o mataria com o “líquido x”, o mataria com a droga que
ele, de modo irresponsável, jogava no mercado. E maldita Renata, que não
passava de uma “Patricinha” podre, apesar da grana que tinha!
E agora? O que fazer? Percebeu que não tinha outra opção! Olhou o
relógio: 4h50min. Cedo, ainda. Portanto, para não perder mais tempo,
respirou fundo, afastou os pensamentos nefastos, murmurou a palavra
“acalme-se” três vezes, até sair do transe do terror em que se encontrava, e
começou a agir. Levantou-se, vestiu-se, pegou o corpo de Renata e o
colocou no porta-malas do Corsa. Queimaria as roupas e a bolsa dela, mais
tarde. Saiu de casa apavorado, mas tentando não perder o controle. Não
conseguiu pensar em outro local para desovar o cadáver, a não ser a praia
Porto dos Cascudos. Seguiu, portanto, para lá. O que se constituiu num erro,
mas que só descobriria mais tarde.
Quinze minutos depois, viu-se na entrada da referida praia.
Não avistou nenhum carro nas imediações e muito menos qualquer
pescador ou ser vivo. A praia parecia absolutamente deserta, provavelmente
por causa do vento frio, que soprava do leste. Avançou com o Corsa e parou
o veículo a vinte metros do mar. Nervoso, saiu do carro (arrepiou-se de leve,
ao sentir o vento relativamente frio bater em seu rosto) e abriu o portamalas. Pegou firme o cadáver e o jogou na parte úmida da areia, a quatro
metros do ponto onde as ondas se desmanchavam. O corpo de Renata, que
ficou numa posição esquisita, parecia um ponto branco, um terrível ponto
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branco no meio das trevas. A ideia era permitir que o mar levasse o cadáver,
o que (esperava) dificultaria as investigações da polícia. Passou as mãos nos
cabelos, numa tentativa de voltar à calma. Queria agora tomar um banho e
uma cerveja e tentar superar essa merda. Depois, pensaria no que faria, no
futuro. O plano de seqüestrar uma garota ganhava cada vez mais força, em
sua mente. Seria a melhor opção, dadas as circunstâncias. Afastou-se do
corpo e já se acercava do carro, quando ouviu, oriunda da escuridão, a
pergunta fatídica: “o que pensa que está fazendo? ”.

XXIII

Foi como se tivesse levado um choque na medula! Foi como se uma
agulha de gelo tivesse perfurado seu peito! O sangue lhe fugiu do rosto e
suas mãos começaram a tremer. Por uma fração de segundo, a imagem de
uma diminuta cela, igual às dos filmes de suspense que assistia, brotou em
seu cérebro. Uma cela diminuta e nauseabunda! O pensamento macabro veio
em seguida. Viraria a “mulherzinha” da prisão! Ficaria à mercê da tara de
todos aqueles monstros! Seria forçado a... Não! Não poderia deixar que isso
acontecesse! Teria que tomar uma providência urgentemente!
Portanto, respirou fundo, parou de andar e, lentamente, se virou. Viu-se
diante de um... velho. O homem era branco, baixo e gordo e teria entre
sessenta e sessenta e cinco anos. Cabelos brancos, pele curtida de sol,
barriga saliente. Vestia bermuda jeans e camisa meia manga, branca. No
braço direito, conduzia uma tarrafa. No ombro esquerdo, uma bolsa a
tiracolo, tipo embornal, que parecia de pano. Maldito azar! Como se não
bastasse seus problemas, ainda teria que se confrontar com um pescador
abelhudo. O que mais faltava acontecer? Merda! Teria que buscar um alto
grau de paciência no fundo da alma!
Iniciaram um diálogo sufocante. O velho estava desconfiado e queria
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saber porque deixara o corpo da garota ali. Num primeiro momento, para
intimidá-lo, gritou que não era da conta dele. O velho, sem hesitar, retrucou
que era sim, da conta dele, e que iria averiguar. Sentindo a convicção do
pescador, explicou, num tom ameno de voz e fazendo um grande esforço
para não gaguejar, que sua namorada havia bebido demais e que, após
fazerem sexo, tinha desmaiado; estava indo para o carro, para buscar
remédio, quando o velho apareceu. O pescador não acreditou. Discutiram.
Aumentou o tom de voz, para meter medo nele. Não funcionou. O velho,
sem demonstrar nenhum tipo de temor, disse que não estava sozinho naquela
praia e que iria ver aquele corpo de perto, custe o que custasse. Precisava
convencê-lo a mudar de ideia. Começou a proferir algumas palavras, mas
não terminou. O desgraçado do velho simplesmente começou a andar na
direção do cadáver!
Claro que, se aquele pescador nojento percebesse estar diante de uma
garota morta, iria chamar os demais pescadores e... Não, não, não! Não
poderia deixar isso acontecer! Não poderia permitir que um simples
pescador, um velho fedorento e analfabeto, provavelmente oriundo de uma
fétida favela da região, pudesse transformar sua vida num maquiavélico
inferno! Não seria preso por causa dele! Era a sua vida, a sua liberdade, a
sua dignidade que estava em jogo! Já havia ido longe demais, para deixar
que as coisas acontecessem dessa forma. Teria que mudar o rumo daquela
história. De repente, sentiu um ódio mortal do velho! Um ódio que nunca
havia sentido em toda sua vida. Seus olhos emitiram um brilho homicida!
Surtou! Naquele instante, transformava-se num...
Com raiva, acercou-se das costas do velho, uniu as mãos e deu um
potente murro na nuca dele. Com ódio! Viu o velho desabar na areia úmida.
Rapidamente agachou-se e cercou o pescoço do pescador com os dois
braços, dando-lhe uma mortífera “gravata”. Firmou os joelhos na areia,
forçando o corpo do velho para baixo. Começou a apertar, enquanto ouvia
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uma espécie de “Arfgh!” saindo da boca do velho. Era um “Arfgh!”
assustador, uma mescla de agonia (o velho morrendo) e escárnio (o velho
não morrendo e, sim, dizendo que ele não iria conseguir), que quase o fez
recuar. Além disso, aqueles olhos arregalados faziam seus pelos se
arrepiarem! Mas não desistiu. Continuou apertando, o ódio lhe dando forças.
O velho se debatia, mãos e pernas numa luta desvairada, numa tentativa de
se soltar. Porém, a idade avançada pendia contra ele. Apesar de forte, era
apenas um velho. Não poderia competir com um homem mais jovem, que
passara anos malhando em academia e que mantinha o preparo físico em dia,
correndo na praia. Não dava mesmo.
Aumentou a pressão, mesmo sentindo seus músculos doerem. Apertava
cada vez mais, sem piedade! Ou apertava ou seria preso! Subitamente,
minutos depois, ouviu o barulho característico de ossos se partindo. Notou
que o velho havia parado de se debater. Ao mesmo tempo, para seu alívio,
parou de ouvir o horripilante “Arfgh!”. Conseguira! O silêncio voltou a ser
quebrado somente pelos barulhos do vento e do mar. Soltou o corpo
inanimado do pescador na areia e sentou-se ao lado dele. Procurou
normalizar a respiração. Massageou os braços doloridos. Deitou-se na areia,
para voltar à calma. Fez seis abdominais. Levantou-se, em seguida, e deu
“chutes” no ar, para afastar um princípio de cãibra. Não quis pensar que,
num espaço de menos de duas horas, havia assassinado duas pessoas! Saber
que era um assassino, a essa altura, era o menor dos seus males. Precisava
sair dali o quanto antes.
O pescador havia mentido, ao firmar que não estava sozinho na praia. A
praia continuava deserta e o vento, cada vez mais frio. Já sem as dores de
antes, teve uma ideia. Iniciou, então, uma pequena tarefa. Primeiro, tirou as
roupas do pescador, deixando-o nu. Segundo, arrastou o corpo dele para
junto do corpo de Renata. Terceiro, deixou os dois cadáveres com seus
rostos voltados para cima, numa cena verdadeiramente esdrúxula e surreal.
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Esperava confundir os tiras, com tal medida. E quarto, colocou as roupas, a
bolsa e a tarrafa do pescador no porta-malas do Corsa. Suspirou.
Olhou o relógio: 5h35min. Cansado, com sede e com sono, começou a
andar, em passos lentos, rumo ao Corsa. Teria que estar preparado para
enfrentar os próximos dias, que seriam de profundas expectativas. Uma

merda total!
De modo distraído, chegou a tocar a maçaneta da porta do veículo. Não
conseguiu, no entanto, abri-la. Para seu horror, sentiu um objeto duro
encostar bruscamente em suas costas e ouviu uma voz esganiçada proferir:
“perdeu, otário!”.

XXIV

Sentiu o arrepio do terror percorrer seu corpo!
Por segundos, não acreditou que aquilo fosse com ele. Seria azar demais!
As probabilidades eram mínimas! No entanto, não teve tempo de raciocinar.
Levou uma pancada na cabeça, que projetou seu corpo de encontro à lataria
do veículo. Sentiu dor! Suas pernas começaram a tremer. Ao mesmo tempo,
mãos ansiosas revistavam seus bolsos. Curioso (e até para testemunhar
contra eles, se saísse dessa com vida), ousou olhar por sobre os ombros. Viu,
apesar da escuridão, reinante, dois homens. Um deles era negro, alto e
magro, excessivamente magro, com uma cicatriz no rosto e o olhar vítreo,
típico dos viciados; o outro era moreno, baixo e forte, com os cabelos longos
e arrepiados e os dentes estragados. Ambos seguravam suas respectivas
armas.
Um assalto! Simplesmente estava sendo assaltado, em plena madrugada
fria, numa praia considerada pacata e tranquila. Como isso foi possível? Por
que não tinha visto aqueles dois vagabundos perambulando pela areia? Não
poderia acreditar que estivesse tendo tanto azar, naquela que começou como
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uma madrugada maravilhosa. Parou de pensar, ao receber outra pancada e a
ordem para que olhasse somente para a frente. Além disso, os homens
soltavam palavrões, palavras ininteligíveis e gritavam que queriam as chaves
do carro e também sua carteira. Do alto de sua agonia, percebeu, por incrível
que possa parecer, que aqueles miseráveis não haviam presenciado o
assassinato do pescador nem tinham descoberto a cadáver de Renata. Pelo
menos isso, refletiu. Sua cabeça latejava! A tontura fazia seu estômago
embrulhar! Seria morto naquela praia? O medo que sentiu, no início, deu
lugar à raiva. Não tinha mais medo daqueles crápulas! Se pudesse pegá-los...
A pergunta essencial lhe veio à mente: caso reagisse, teria chances de
dominá-los? Percebeu que um deles tirou sua carteira do bolso da bermuda e
o outro ficou com as chaves do carro.
O carro! O material do pescador, no porta-malas! A lembrança caiu
como uma bomba, sobre seus neurônios cansados. Se os dois ladrões
plotassem o material e vissem na TV a notícia dos assassinatos, apesar de
obtusos, somariam um com um, tirariam suas conclusões e o denunciariam,
com certeza. Talvez a polícia não acreditasse neles, mas não poderia contar
com isso. Teria que convencer aqueles idiotas a não levarem seu carro. Se
não desse certo, iria reagir . Iria mesmo! Mataria aqueles filhos da puta!
Decidido, girou a cabeça, encarou os desgraçados e, sem hesitar,
começou seu pequeno discurso, pedindo que não levassem o carro, pois
precisava dele para conduzir a mãe doente ao hospital. Para seu desespero e
surpresa, isso causou, neles, um efeito... demoníaco. Os ladrões
simplesmente ficaram com raiva e, como que enlouquecidos, começaram a
agredi-lo. Primeiro, recebeu uma rasteira brutal, que o derrubou no chão.
Não teve tempo nem oportunidade de contra-atacar. De imediato recebeu
sucessivos chutes, que atingiram sua cabeça, pernas e costelas. Foi atingido
também no estômago, o que lhe causou terríveis dores! Sentiu falta de ar! O
massacre teria durado quatro, cinco minutos?
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Depois, não viu mais nada.

XXV
Despertou num quarto de hospital.
Por que estava ali? Num primeiro momento, analisando sua situação,
notou que estava deitado numa cama e recebia soro. Havia uma faixa branca
ao redor de sua cabeça e também no torso. Um curativo de esparadrapo
cobria seu olho direito, inchado. Seus lábios também estavam inchados. Seu
corpo todo doía. No entanto, não conseguia se lembrar de nada! Uma
enfermeira entrou, mediu sua pressão e temperatura, tirou o soro e lhe
aplicou uma injeção. Em seguida, lhe deu água e o ajudou a ir ao banheiro.
Essa foi uma tarefa complicada. A cada passo que dava, as dores se
multiplicavam. Ela não quis explicar nada, provavelmente sob orientação
das autoridades médicas. Babaquice! De volta à cama, sob o efeito do
medicamento, dormiu mais algumas horas.
Só foi acordar na segunda-feira, sentindo-se... menos pior, se isso fosse
possível.
Recebeu a visita do médico, doutor William, que, depois de examiná-lo,
explicou-lhe o que havia acontecido. Ele foi encontrado desacordado, no
início da manhã do domingo, na praia Porto dos Cascudos. Tinha uma
costela quebrada, pequenas concussões na cabeça, o olho direito inchado e
os lábios partidos, com dois dentes quebrados. A poucos metros dali, foram
encontrados também os cadáveres de uma garota e de um pescador, ambos
já identificados pelos familiares. Deduziu-se que, provavelmente, todos
foram vítimas de assaltantes, que costumavam atacar pessoas naquela praia.
Com as palavras do doutor William, pôde se lembrar de tudo. Claro! A
sequência de merdas, no sábado, havia sido infernal: primeiro, a morte de
Renata; segundo, o assassinato do miserável do pescador; e terceiro, o
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inusitado e hórrido assalto. Os filhos da puta tinham levado seu carro! Caso
o denunciassem, sua prisão seria uma questão de tempo. Tudo estaria
perdido! Infelizmente nada poderia fazer para mudar isso.
Para disfarçar, fingiu estar surpreso e triste, ao saber da morte da garota.
Informou ao médico que Renata era somente uma “ficante” sua, que aquele
era o primeiro contato de ambos, mas que ficou chocado mesmo assim. E
afirmou que nada sabia a respeito do pescador. Na verdade, não havia
nenhum pescador na área, quando foi atacado. O médico nada comentou e
parecia acreditar nele. Ótimo!
Preocupou-se menos, ao saber que não havia nenhum policial vigiando a
porta do quarto onde se encontrava internado. Isso significava que ainda não
era considerado um suspeito. Ótimo! O doutor William, antes de ir embora,
afirmou que não teria seqüelas, que as pancadas que levou eram de média
intensidade e que, se tudo desse certo, receberia alta dentro de três, quatro
dias. Para concluir, informou que o investigador Rodrigo, da polícia civil,
viria visitá-lo, para fazer-lhes algumas perguntas. Assim que tivesse
condições de respondê-las, claro. Alguns membros da imprensa também
viriam, caso autorizasse. Investigador? Não queria conversar com nenhum
maldito tira! Imprensa? Não queria papo com jornalistas mentirosos!
Infelizmente estava ciente de que teria que passar por isso.
Naquela noite, insone e tenso, ficou pensando no que aconteceria, se
fosse preso. Estava pouco se lixando para os escândalos e para a reação dos
parentes, colegas de trabalho e da sociedade como um todo! Danem-se,
todos eles! Temia, sim, era ser confinado numa penitenciária. Estremeceu,
ao imaginar como seria a reação dos outros condenados. Iriam cair em cima
dele como urubus na carniça! Se deixasse, é claro. Babacas! Mataria pelo
menos dois, se tentassem. Além disso, sabia que seria um prato cheio para o
estudo dos psiquiatras charlatões e também para a mídia sensacionalista.
Como aconteceu com o imbecil do Andrew Luster. E tudo isso por causa de
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uma “Patricinha” podre!
Subitamente, a ideia da fuga brotou em seus neurônios. Fuga! E por que
não? Tinha algumas economias (grana que poderia sustentá-lo por até um
ano) e poderia vender a casa, mais a mobília. Depois, era só pedir demissão
do trabalho e mudar de cidade, em outra região do país. O ruim da fuga era
ter que sair dos Correios, uma vez que o salário era ótimo e adorava
trabalhar ali. Seria lamentável! Na nova cidade, moraria de aluguel, usaria
disfarces e arrumaria outro emprego. Agindo assim, teria uma vida boa e os
malditos tiras não o pegariam. E danem-se os parentes!
Mais animado, alimentando esse plano na cabeça, conseguiu, enfim,
pregar no sono.

XXVI
Recebeu a visita do investigador Rodrigo na terça-feira à tarde.

A visita que mais temia!
O investigador era moreno, alto e forte. Teria aproximadamente uns
quarenta e dois anos e mostrou-se calmo e observador. Enquanto falava,
sentiu sobre si o olhar fixo dele, desconfiado e sistemático, como se o sujeito
quisesse penetrar no seu cérebro, como se quisesse perscrutar sua alma, com
certeza buscando, de modo analítico e inexorável, encontrar qualquer
resquício de mentira ou dolo. Não gostou daquele olhar! Chegou à
conclusão de que aquele investigador era um homem perigoso. Teria,
portanto, que tomar cuidado com as palavras, pensando bastante antes de
proferi-las.
Contou a ele uma versão mais ou menos correta dos fatos. Havia
conhecido uma garota chamada Renata, no “Vértice” e, depois de beijos,
amassos e muita bebida, a levara até a praia Porto dos Cascudos. Fizeram
sexo e beberam. Renata, então, apagou completamente, devido ao excesso
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de bebida. Estava quase entrando no Corsa, para buscar um comprimido,
quando foi atacado por dois homens, ambos armados. Ao tentar convencêlos a não levar seu carro, despertou, nos ladrões, um surto de ira. Recebeu,
como consequência, uma rasteira que o derrubou. Uma vez no chão, foi
atacado (levando uma saraivada de socos e pontapés) e desmaiou. Acordou
no hospital, com dores e uma leve amnésia. Acrescentou que sabia, pelo
médico, a respeito da morte de sua “ficante” Renata (que o deixou triste e
chocado) e de um pescador. Com relação a este, afirmou categoricamente
que não tinha visto nenhum pescador nas imediações, enquanto estava com a
garota. Ficou, portanto, surpreso quando soube que havia sido encontrado
um, ao lado de Renata.
O investigador anotou tudo numa caderneta. Pediu que descrevesse os
dois homens, se fosse possível. Sem titubear, forneceu as características
físicas dos ladrões e informou que sabia disso porque havia se virado duas
vezes, durante o assalto, justamente para poder ver as feições dos
vagabundos. O investigador Rodrigo parecia satisfeito. Demonstrou, com
sua calma excessiva, acreditar em cada palavra sua, o que era animador. Ou
seja, a visita dele lhe foi plenamente benéfica, pois não o considerava um
suspeito. Antes de sair, disse que, assim que tivesse alguma novidade, a
respeito do caso, entraria em contato.
Quase vibrou de alegria, quando o maldito tira foi embora! Sim! Havia
uma luz no fim do túnel! Provavelmente os dois ladrões miseráveis levariam
a culpa pelos dois assassinatos. Claro! Agora teria que torcer para que o
carro não fosse encontrado. Na verdade, refletindo melhor, mesmo que
fosse, estava otimista a ponto de acreditar que a polícia idiota chegaria à
conclusão de que os ladrões mataram a garota e o pescador e guardaram o
material deste no porta-malas do carro roubado, objetivando livrar-se das
evidências. Os ladrões negariam tudo, porém, ninguém lhes daria crédito. E
seriam presos e condenados! Seriam condenados no seu lugar! Maravilha!
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Adorou pensar nisso.

XXVII
Estava tão feliz que aceitou receber a visita dos jornalistas. Recebeu
quatro repórteres, dois homens, duas mulheres, de quatro emissoras de TV
diferentes. Foi filmado (deitado na cama e com a agulha do soro na veia) e
entrevistado, durante toda a quarta-feira. Claro que repetiu a versão que já
havia contado ao investigador Rodrigo. Nenhuma palavra a mais ou a
menos. Era considerado “o sobrevivente da chacina da praia Porto dos
Cascudos” e uma importante testemunha para a solução das mortes. Sua
imagem correu o país, num dos casos mais chocantes que a cidade de “L...”
teve a desonra de vivenciar.
Melhorava a cada dia. Recebeu também a visita de tia Marta e filha, de
tio Ricardo & família e também dos colegas de trabalho. Todos vieram
prestar-lhes apoio psicológico, embora preferisse ficar sozinho, saboreando
sua vitória. Babacas! Se pudesse matar todos eles... se pudesse curtir sua
vida completamente sozinho... seria maravilhoso!
Para completar sua felicidade, recebeu alta no sábado pela manhã.
Estava sem as bandagens, porém o olho direito continuava roxo. Os lábios
haviam desinchado. Novos dentes foram implantados. Mancava um pouco
da perna direita e sua cabeça doía, de vez em quando. O doutor William,
contudo, o tranquilizou, informando que isso era normal, mas que logo
passaria. Receitou uns comprimidos, que teria que tomar (um por dia)
durante trinta dias. Depois desse tempo, teria sua vida normal de volta.
Esperava que sim.
Obteve três meses de afastamento do trabalho. Aproveitaria essa folga
para começar a por em prática a ideia do sequestro. Sim! Iria sequestrar uma
garota, para transformá-la em escrava sexual. Alugaria uma casa, compraria
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o material necessário e iria se divertir bastante. Depois, mataria a garota e
enterraria o corpo no quintal. Matar a garota! Dias atrás, essa hipótese não
passava por sua cabeça. Não queria, no início, matar ninguém. Pretendia
apenas deixar a garota sequestrada (sua escrava sexual) em algum ponto e
partir para a próxima. Depois da morte de Renata e do pescador, porém, sua
mente mudou. Matar, para ele, tornou-se um troço comum, um ato
necessário para a obtenção de um objetivo. Analisando a situação, percebeu
que só havia um jeito de se dar bem, após usufruir do corpo de uma escrava
sexual: matando essa escrava e dando sumiço ao corpo. Cruel, porém
simples. Cruel, porém prático. E dessa vez, sem cometer nenhum erro!
Afinal, achava que já conhecia o “líquido x” o suficiente para não dar
bobeira.
Mesmo doente, lavou a casa, para tirar toda aquela sujeira. Passou o
final-de-semana numa euforia sem limites, feliz, sonhando com o doce e
delicioso corpo de sua futura escrava. Masturbou-se cinco vezes, alucinado,
pensando nela.
Na segunda-feira, no entanto, teve uma terrível surpresa!

XXVIII
Por volta das dez horas da manhã, ouviu o toque da campainha.
Estava teclando com uma garota de nome Perla, de dezoito anos, bela
morena, que poderia vir a ser (quem sabe?) uma possível escrava sexual. Por
enquanto, era apenas uma amiga virtual. Havia tido outra ideia: iria filmar as
cenas de sexo. Filmaria tudo! Dessa forma, entre uma escrava e outra, teria
imagens fortes, que poderia motivá-lo a continuar e também para sua
diversão solitária. Disse para Perla que precisava sair e que, à tarde, voltaria
a entrar em contato. Desligou o notebook.
Ao abrir a porta, deparou-se com o investigador Rodrigo, acompanhado
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de dois homens, todos de terno e gravata, todos tão altos como ele. Uma luz
vermelha se acendeu em sua mente! O que estaria acontecendo? Por que o
investigador viera a sua casa? E com dois auxiliares? Teria a polícia
encontrado o Corsa? Teria a polícia prendido os ladrões? Teria o
investigador alguma novidade para contar? Ou viera para prendê-lo?
Acalme-se, disse mentalmente para si mesmo. Eles não tinham provas! Eles
não poderiam acusá-lo de nada! Provavelmente vieram apenas comunicar
que o caso estava encerrado.
Tenso, cumprimentou o investigador e seus auxiliares e perguntou o
motivo da visita. O investigador informou que pretendia dar-lhe
esclarecimentos (em primeira mão, bem antes da mídia) sobre o andamento
do caso, que estava praticamente encerrado. Ao ouvir essa resposta, ficou
animado (em saber que não seria preso ou intimado), e permitiu que os três
homens entrassem. Os quatro sentaram no sofá e começaram a conversar.
A partir daí, o investigador Rodrigo contou-lhe uma história.

Uma história fatídica!
Disse que a polícia pegou os ladrões. Na verdade, matou um deles (o
mais baixo) e prendeu o mais alto, num confronto violento, numa das favelas
da cidade. O Corsa também foi encontrado, abandonado numa das vielas de
um dos bairros da periferia. Na delegacia, o ladrão mais alto, apelidado de
“Linguiça”, ao ser abordado sobre os crimes, negou insistentemente que os
tivesse cometido. O bandido informou que não sabia da existência dos
corpos da garota nem do pescador e que estava surpreso com a acusação.
Chegou a chorar, mantendo suas declarações negativas e dizendo que era
ladrão e não assassino. Achando a atitude do tal de “Linguiça” muito
estranha, apesar de não acreditar nele, o investigador decidiu ir mais a fundo
no caso. E tudo ficou ainda mais esquisito, quando, ao revistar o Corsa,
encontrou o material do pescador no porta-malas. “Lingüiça” afirmou
categoricamente que não abrira o porta-malas do carro em nenhum momento
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e que não sabia da existência daquele material ali.
Tentou interromper o jorro de palavras do investigador Rodrigo, gritando
que o ladrão estava mentindo, mas foi contido pelo outro policial.
O investigou continuou sua história, afirmando que, num primeiro
momento (como dissera há pouco) também achou que o bandido estava
mentindo. No entanto, após exames no Corsa, não foi encontrada nenhuma
impressão digital dos ladrões no porta-malas. Como os ladrões não estavam
usando luvas, era impossível que tivessem manuseado aquela parte do
veículo. O investigador, diante das novas evidências, viu-se numa “sinuca de
bico”. E agora? O que pensar? De repente, dois fatores importantes deram a
solução ao caso.
Fez uma pausa, como que saboreando o momento.
Aquele olhar! Sentiu novamente o maldito olhar do desgraçado! Meu
Deus, pensou, apavorado, ao captar a essência da história.
Ele sabia!

Ele sabia de tudo!
XXIX
Percebendo a gravidade da coisa, levantou-se, como que indignado,
voltando a dizer que o ladrão havia mentido, com a intenção de se salvar, e
que não poderia passar de testemunha para suspeito, como o investigador
estava dando a entender.
Subitamente, como se fosse um carrasco diante do condenado, um dos
policiais sacou uma pistola do bolso do terno e a apontou para ele. Ordenou
que se sentasse. Nervoso e vendo-se perdido, diante da arma, teve que
obedecer, enquanto os ameaçava de processo, por maus tratos e conduta
violenta.
O investigador Rodrigo, então, para sua surpresa (e terror!), anunciou
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sua prisão, pelo assassinato de Renata e do pescador. Prisão! Era a palavra
que mais temia ouvir. Prisão! O caos! O fim! Não pôde evitar de ficar
pálido e sentir o estômago embrulhar.
O investigador, ignorando seu desespero, acrescentou que a polícia
realizou a autópsia no cadáver de Renata e constatou ter sido ela dopada,
antes de ser morta. Dopada! Claro que não foi pelos ladrões. Este era o
primeiro dos dois fatores, que fez com que as suspeitas saíssem dos ladrões e
passassem para ele. Mas somente este fator não bastaria para incriminá-lo.
Era preciso que surgissem mais evidências.
Nervoso, gritou, dizendo ser inocente, que um erro estava sendo
cometido e que iria processá-los por calúnia e difamação!
O investigador Rodrigo, de modo calmo e paciente, sacou, do bolso do
terno, um mandado, assinado por um Juiz, dando ordem para que sua casa
fosse revistada. Além disso, mandou que o outro auxiliar saísse da casa, para
trazer o segundo fator.
Passou as mãos no rosto, para readquirir a calma. Começou a pensar, a
raciocinar. Eles iriam revistar sua casa? Tudo bem. Iriam encontrar o
“líquido x”, mas não achariam evidência de que Renata tivesse ali estado.
Isso porque havia lavado a casa e retirado qualquer indício de seus ataques.
Negue, pensou! Negue! Eles não tinham provas! Qualquer advogado de
meia tigela poderia livrá-lo da cadeia e de tais acusações. No máximo, seria
acusado de ter dopado a garota, mas poderia dizer que também tomara o
“líquido x”, junto com ela, com objetivo de ficarem “altos”. Os dois se
doparam juntos. Só isso. Tudo pelo sexo e pela diversão. Mais calmo e
percebendo que ainda tinha chances de escapar, disse que os policiais
poderiam revistar sua casa à vontade, reiterou que era inocente e pediu
autorização para ligar para seu advogado.
De repente, o auxiliar do investigador Rodrigo entrou na sala,
acompanhado de três mulheres. Ao vê-las tomou um susto! Ao vê-las, viu-se
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irremediavelmente perdido!
XXX
A primeira estava mais gorda. Na verdade, estava feia e esquisita. Os
cabelos, porém, continuavam curtos, lisos e vermelhos. Teria captado o
brilho do ódio naquele olhar? A segunda, também havia engordado um
pouco. As pernas continuavam finas, porém o bumbum, que antes era
inexistente, mostrava agora um pouco de enchimento. A pele cor de
chocolate e os cabelos carapinhos mostravam que a beleza de seu rosto
permanecia, apesar do olhar, atualmente, estar triste. E a terceira, que era
branca, estava tão gorda que quase não a reconheceu. Além disso, não suava
a peruca espalhafatosa, de cabelos azuis e lisos.
Três mulheres de seu passado! Três mulheres sedentas por vingança!
Haviam visto sua imagem na TV e criaram coragem para denunciá-lo.
Quando viriam as outras?
Tendo chegado ao fundo do poço, pensou, subitamente, nos pais. Nos
pais a que tanto amava! Os pais que morreram brutalmente, quando tinha
apenas vinte anos. Onde estariam, nesse momento? Poderiam protegê-lo?
Sua mente entrou em pane! Sua visão se distorceu! O investigador Rodrigo
dizia alguma coisa, mas não entendeu ou não ouviu. Encarava o policial
armado. O babaca estava a apenas três metros de distância, sentado no sofá,
segurando a pistola de modo displicente. Com certeza não estaria preparado
para enfrentar um ataque. Claro! Se conseguisse tirar a arma dele, teria
chances de reagir e matar todos eles. Um tiro para cada um. Depois, bastaria
fugir para bem longe e recomeçar a vida. Não seria preso! Não iria para uma
fétida cela, como o imbecil do Andrew Luster. Daria certo? Poderia tentar?
Poderia tentar???
Num ato de desespero, jogou-se sobre o policial. Chegou a segurar a
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mão armada. Houve uma luta. Estava quase conseguindo. Os outros
policiais, surpresos, não sabiam o que fazer.
De repente, ouviu-se um tiro.
Um tiro mortal, que rasgou seu coração.
Não pôde pensar em mais nada.

FIM
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A LOIRA PERFUMADA

I
Acordou às 11h35min, com uma ligeira dor de cabeça.
Havia passado a noite de sábado no “Vértice Nigth Club”,
acompanhado da doce Viviane. Dançaram, beberam Campari, namoraram.
Às três horas, saíram do clube e vieram para o apartamento.
Transaram.
Não foi sua melhor transa, mas pelo menos ela era cheirosa.
Deixou-a em sua casa às sete horas da manhã. Trocaram beijos e
promessas de novos encontros.
Retornara para o apartamento e, agora, despertava para curtir mais um
domingo de sol, o último do mês de março.
No banheiro, fez suas necessidades fisiológicas, escovou os dentes e
tomou um banho demorado, para afastar a preguiça. Em seguida, enxugouse e admirou sua imagem refletida no espelho do guarda-roupa.
Gostou do que viu.
Tinha 32 anos. Era alto. Moreno. Bonito. Espadaúdo. Solteiro.
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Predador. Considerava-se o indivíduo mais perfeito da face da Terra.
Malhava na “Musculagge” duas vezes por semana: quinta à noite e
sábado à tarde. Apesar disso, gostava de ingerir bebidas alcoólicas nos
finais-de-semana, principalmente Campari. Adorava Campari!
Ruim para a saúde? Acreditava que não.
Havia sido promovido a gerente executivo da “Kentor”, multinacional
especializada em programas de computadores e similares.
Como consequência, tivera um substancial aumento de salário, além de
ganhar uma sala espaçosa → no décimo andar do prédio da matriz → com
direito a uma bela e eficiente secretária. Trabalhava das 9h às 16h, de
segunda a sexta, com intervalo de uma hora e meia para o almoço.
Com o aumento de salário, pôde comprar o apartamento → financiado
em sete anos → localizado no décimo quarto andar de um luxuoso edifício
de vinte e dois. Apartamento com três quartos → sendo um deles suíte →
com ampla sacada, churrasqueira elétrica e a maior sala de estar do universo.
Morava ali há apenas doze dias, mas estava adorando a calmaria do
lugar. O bairro “FS” era nobre e rodeado de mansões, prédios, lojas e
restaurantes, o que tornava as coisas muito mais fáceis.
Tinha uma BMW azul que → mesmo com quatro anos de uso → era
reluzente, potente e suntuosa! Um show!
Se estava feliz e satisfeito com a vida? Claro! E por que não?
Nunca se apaixonara! Nem precisava. Na verdade → para desgosto de
sua mãe → não pensava em casar tão cedo. Fugia, por enquanto, do
casamento como o diabo fugia da cruz! Do casamento e de... filhos.
Queria, isso sim, usufruir tudo de bom que a vida tinha para lhe
oferecer.
Mal sabia ele que sua vida daria uma guinada brutal para baixo. Seu
inferno astral ainda estava por vir!
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Tendo parado de se admirar, tomou um comprimido para a dor de
cabeça, perfumou-se e saiu do apartamento. Entrou no imenso elevador.
Apertou dois botões: o “T” e o “Play” → este último acionava o aparelho de
som embutido. Desceu ouvindo música romântica internacional, de uma
famosa rádio FM. Não conseguiu identificar o nome do cantor.
Saiu do elevador, cumprimentou o porteiro → que trabalhava atrás de
um balcão e não tirava os olhos do circuito interno de TV e de uma televisão
normal, de 14 polegadas → e desembocou numa rua larga e, naquele
horário, agradavelmente tranquila.
Foi andando até o restaurante da esquina, o “Vindot Paladar” → que
tinha ar-condicionado → e, tendo ocupado uma mesa, pediu peixe grelhado,
com arroz e salada. Como acompanhamento, suco de uva.
Enquanto comia, ouviu o som do celular.
Era Aline. Gordinha antipática!
Ignorando-a, desligou o aparelho.
A vez dela já passou. Não dava mais.
Tendo almoçado, retornou para o apartamento. Ligou o celular. Abriu a
porta de vidro da sacada. Deliciando-se com o vento, jogou-se no imenso
sofá e ligou a TV. Como queria companhia para o domingo, começou a
fazer as ligações. Antes, baixou o volume da TV.
Primeiro, ligou para Patrícia.
→ Oi, gata! → disse, sorrindo, colocando um tom gentil na voz.
→ Oi, Macto!
→ O que tem feito de bom?
→ Esperando você me pedir em casamento. → ela riu.
→ Quem sabe? → colocou os pés sobre as almofadas.
→ É um “sim”?
→ Na verdade, pode ser um... “talvez”. → riu → ou um “vou pensar”.
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→ A esperança é a última que morre.
Brincadeiras à parte, decidiu entrar no assunto.
→ E aí, gata? Vamos dar um rolé?
Pausa. Ela parecia hesitante.
→ O que você sugere?
→ Praia “Anhanguera”. Depois, o “Vértice Nigth Club”. O que me
diz?
→ E depois?
→ Mais tarde, poderemos tomar uns drinks na minha nova residência.
→ Teu apartamento é chique?
→ Muito chique. Você vai adorar.
→ E o que você pretende fazer comigo, seu safadinho, nesse teu novo e
maravilhoso apartamento? → ela perguntou, com a voz dengosa.
→ Tudo, tudo.
→ É?
→ Teremos um fim de domingo... excitante... que vai te deixar louca.
→ Safado... → novos risos.
→ Então, gata? Vamos nessa?
Pausa. Teria ouvido um suspiro, do outro lado da linha?
O que estaria se passando naquela cabeça oca?
→ Desculpe, meu querido. Eu bem que gostaria de passar o domingo
com você, nesse teu novo lar, mas, infelizmente, não dá.
→ Como assim, não dá? → tirou os pés das almofadas.
→ Não dá. Tenho um compromisso inadiável.
→ Compromisso? Compromisso? → sentou-se, bruscamente, agora
sério → Posso saber que compromisso é esse?
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→ Pode.
Pausa.

A luz vermelha se acendeu!
Seria aquilo em que estava pensando?
→ Sim, gata. Vai me dizer ou não?
→ Desculpe, Macto, mas é que conheci uma pessoa e...

Desgraçada!
Putinha!
→ Então é isso? → murmurou, ocultando a raiva → Primeiro, você
me atiça, com esse seu papo provocante. Depois, me joga essa bomba?
Ouviu novos suspiros.
→ Eu sinto muito, querido. Eu sinto mesmo. Sei que tínhamos uma
“amizade colorida”, um relacionamento aberto, sem compromisso, que
muito me alegrou. Achei tudo muito divertido, mas...
→ Eis o motivo de você não ter me ligado, nos últimos oito dias.
→ Sim. Estava criando coragem para te contar.
Respirou fundo.
Sua raiva durou poucos minutos.
Havia transado seis vezes com ela. Era mais do que o suficiente?
Resignou-se. Com certeza sim. É como diz o ditado: “a fila andou”.
Sem ressentimentos. Ela não era a única mulher no mundo.
→ Tudo bem, gata. → proferiu, novamente com a voz baixa e calma
→ Só me resta torcer para que você seja feliz.
→ Está chateado? → ela parecia constrangida.
→ Chateado? → emitiu um riso falso → Claro que não. Por que
estaria?
→ Sei lá. Pensei que...
Teria que cortar o papo, para não tornar a ficar nervoso.
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→ Bem, Patrícia, terei que sair. Se por acaso esse teu...
relacionamento... não der certo, o que espero que não aconteça, sabe onde
me encontrar. Desejo-lhe uma boa sorte. De coração.
→ Obrigada. Desculpa, tá?
→ Ok, ok.
→ Beijos! Adeus, Macto.
→ Beijos! Adeus, gata.
Desligou o telefone. Passou as mãos nos cabelos.

Dane-se!
Excluiu o número dela da agenda.
Ligou, em seguida, para Maristela. 28 anos. Morena linda e sensual.
Para sua surpresa, também não quis sair com ele, alegando compromisso.
Dessa vez não cometeu o erro de alongar o papo. Tchau!
Ligou para Fabiana. 25 anos. Bela loirinha. Recebeu outro “não”. Uma
viagem, dissera ela. Talvez no próximo sábado...

Merda!
Abriu uma lata de cerveja, para controlar a irritação.
Ligou para Cláudia.
Apreensivo. Temendo levar outro...
→ Claro que sim, gostoso. → foi a resposta dela, após ouvir seu
convite.
Sorriu, satisfeito. Até que enfim!
Salvo pelo gongo!
Sorriu. Essa era a vantagem de se ter um amplo leque de opções.

III
Passou a tarde do domingo na praia, com Cláudia.

Cláudia!
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Bonita. Morena. Altura mediana. Seios grandes. Corpo sensual. 23
anos. Corretora de imóveis. Meio chatinha, mas dava para o gasto.
Correram na areia. Comeram camarões fritos. Beberam cerveja.
Trocaram afagos, na mesa do restaurante.
Seu celular tocou. Droga! Havia esquecido de desligá-lo.
Era Aline. Ignorando-a, desligou o aparelho.
→ Quem era? → Cláudia perguntou, fixando os belos olhos castanhos
no celular dele. Estaria com ciúme?
→ É só um amigo meu. Ligarei pra ele, mais tarde.
Dançaram reggae, minutos depois, no “Pardize Beatch Club”.
A tarde chegava ao fim. Cláudia → já tonta → não quis ir com ele
para o “Vértice”. Preferiu sair da praia direto para o apartamento.
Uma vez no apartamento, tomaram Campari.
→ Que lindo! → ela exclamou, surpresa, olhando, da sacada, para as
luzes do bairro “FS”, que se descortinava, lá embaixo → Gostei desse teu
apartamento. É maravilhoso!
Ligou o aparelho de som. Colocou o disco de Julio Iglesias.
→ Você gosta do Julio? → perguntou.
→ Tanto faz. → ela parecia embriagada.
Transaram.
O sexo pelo sexo. Com camisinha.
Às nove horas da noite, deixou-a no prédio onde residia.
Trocaram beijos. Prometeu ligar no próximo final-de-semana.
Deu uma passada no “Málaga”. Tomou Martini. Dançou com várias
garotas. Beijou uma delas, de nome Bruna, na boca.

Bruna!
Loirinha. Baixinha. 22 anos. Lindinha. Gostosinha. Cursava engenharia
elétrica na faculdade estadual. Adorava Campari! Ótimo!
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Anotou o número do celular dela. Mais uma para sua coleção.
Saiu do “Málaga” à meia-noite.
Diante da cabine do prédio → que dava acesso ao estacionamento →
entregou o cartão para o vigia, que o passou na máquina. O vigia, após
verificar o acendimento da luzinha verde, devolveu o cartão e abriu o portão.
Estacionou a BMW numa das duas vagas que tinha à disposição.
Respirou fundo, saboreando o ar da madrugada.
Entrou no elevador, extremamente cansado. Apertou o botão de número
14. Encostou-se na parede.
Subitamente, à 1h10min, o elevador parou... no quinto andar.
Que estranho, pensou. Quem seria, àquela hora tardia?
Aprumou-se, torcendo para não ser alguém com más intenções.
A porta se abriu.
Uma mulher entrou... sozinha.
Espantou-se! Seria miragem? Teria bebido demais?
Devia ter entre 30 e 35 anos.
Linda. Sexy!
Alta. Branca. Loira. Olhos verdes. Seios enormes! Junto com ela, um
forte e inebriante perfume, que enfeitiçou sua libido.
→ Boa noite! → ela disse, dando-lhe um vívido e discreto sorriso.
→ Boa... noite. → respondeu, embasbacado com a visão daqueles
dentes alvos e perfeitos e daquele olhar magnânimo.
Percebeu que ela apertou o botão de número 18.
Virou-se, ficando um passo à frente dele. De costas.
Nada mais pronunciou.
Pasmo, observou os detalhes daquele monumento.
Usava um curto vestido preto, que mostrava as deliciosas curvas de seu
corpo. Bolsa rosa, a tiracolo. Relógio. Pulseiras. Sapatos pretos, de salto
alto. Nunca a tinha visto, antes. Seria garota de programa?
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Pôde apreciar o dourado dos cabelos dela e seu bumbum convidativo. E
que belas pernas tinha! Um doce! Um doce!
Sua mente vibrou, num frenesi sexual jamais por ele imaginado!
Desejou-a à primeira vista! Se pudesse levá-la para a cama...
O silêncio entre os dois foi constrangedor. Não teve coragem de puxar
conversa. Na verdade, não ousou sequer pigarrear.
O elevador parou novamente, só que no décimo quarto andar. Viu-se
obrigado a passar pela mulher. Chegou a ficar tonto, ao sentir a profunda
fragrância do perfume dela.
Cálido!

Enfeitiçador!
Não viu → não ousou olhar para trás →, mas pôde sentir o olhar dela
em suas costas. Estaria interessada?
A porta do elevador se fechou.
Desfez-se o encanto.
De novo sozinho, bocejou, percorreu → lentamente → o largo
corredor e entrou no apartamento.
Tomou um banho. Ingeriu um copo de suco de uva.
Ligou o ar-condicionado. Jogou-se sobre a cama. Ligou o Micro Sistem.
Inseriu um disco de Julio Iglesias, dos oito que possuía.
Tentou dormir, mas...
Subitamente, pensou na loira perfumada. Sem saber como, seus
pensamentos se voltaram para aquele corpo libidinoso e curvilíneo! Corpo

que o impressionou profundamente!
Perdera as contas de quantas amantes tivera. Centenas! No entanto, teve
que reconhecer que aquela era → sem sombra de dúvida → a loira mais
linda e sexy que já tivera a oportunidade de conhecer.

Um tesão!
→ Gostosa do caralho! → murmurou, insone.
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A custo conteve a vontade que sentiu de se masturbar.
Respirou fundo. Fechou os olhos. Concentrou-se.
Buscou o sono, como salvação para seus tormentos.
Dormiu, enfim, após readquirir o controle.

IV
Levantou-se, às oito horas de uma segunda-feira ensolarada.
Desligou o som. Arrumou a cama. Tomou banho. Vestiu-se. Consumiu
o desjejum → uma fatia de melão, um pão integral, com requeijão, e um
copo suco de morango → e foi trabalhar.
Seu dia foi tranquilo.
Cumprimentou Débora, sua secretária, de 40 anos. Morena linda e
sensual, porém casada. Conversou rapidamente com Patrick, de 30 anos, seu
colega de trabalho e amigo. Patrick era como ele: solteiro e mulherengo. De
vez em quando saíam juntos, para as farras da vida.
Despachou, por e-mail, alguns documentos. Atendeu o funcionário da
“Rottery”, acertando detalhes de um contrato para a instalação de novos
programas. Realizou ligações telefônicas.
Ao meio-dia saiu e almoçou bife com batatas fritas e suco de uva. Devia
seguir uma dieta? Sua barriga reta lhe “respondeu” que não.
À tarde, participou da reunião semanal. Os donos da “Kentor”
pretendiam abrir mais duas filiais: uma na cidade de “P...”, outra na cidade
de “N...”. Todos os detalhes referentes ao assunto foram discutidos.
Saiu do escritório, às 16h05min, e abasteceu a BMW.
Comprou frutas e mantimentos, no supermercado.
À noite, antes do jantar, ligou para a mãe.
→ Oi, mãe!
→ Oi, filho. E aí? Está gostando do seu novo apartamento?
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→ Sim. É muito bacana. A vista é fenomenal. O banheiro é
simplesmente enorme. A senhora precisa conhecê-lo.
→ Talvez eu vá até aí, um dia.
Sabia que ela nunca viria. Morava na cidade de “K...” e não gostava de
viajar. Desde que ficara viúva, tornou-se uma reclusa.
→ E os exames? No que resultaram?
Sua mãe → aos 62 anos → tinha diabetes e pressão alta. Na verdade,
era um tanto quanto esclerosada, embora não admitisse.
→ As bobagens de sempre. Terei que tomar os comprimidos e evitar o
excesso de sal e açúcar. Ah, sim. E fazer exercícios.
→ Não deixe de tomar os comprimidos. E volto a insistir, mãe. Entre
numa academia. Malhe três vezes por semana. Só te fará bem.
→ Não gosto de academias. E você sabe muito bem disso.
→ Sei, o que é uma pena...
→ E você, menino? → ela, como sempre, mudou bruscamente de
assunto → Quando vai casar?
Suspirou.
Sua mãe nunca se recuperou do acidente automobilístico que sofrera, há
oito anos, na cidade de “K...”, onde perdeu um dos rins, o marido e um casal
de filhos. Seu pai! Seus irmãos! Aquilo doeu nele, mas doeu muito mais
nela. Passou a ser, infelizmente, seu único filho.
E agora ela queria um neto.
→ Já conversamos sobre isso, mãe.
→ Não quero morrer sem conhecer um filho teu, Macto.
→ Sei disso. → riu → Mas não se preocupe que na hora certa a
senhora será surpreendida. Não irei morrer solteiro. Juro.
Conversaram mais um pouco. Amenidades. Coisas sem importância.
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Prometeu visitá-la em breve.
Amava sua mãe! Muito! Infelizmente, após o acidente, tornou-se uma
pessoa extremamente depressiva. Vendera a casa e passara a residir → com
um gato siamês → num apartamento enorme, localizado no centro da
cidade.
Sua irmã a visitava, de vez em quando, além de uma amiga de nome
Laila. Quando estava sozinha, no entanto, “conversava” com o gato e o
tratava como se fosse um filho.
Estaria enlouquecendo? Esperava que não.
Saiu e jantou peixe grelhado, com arroz e salada. Nada de álcool. Só
bebia nos finais-de-semana. E só comia pouco → no jantar → quando
malhava.
Pegou o elevador. A loira perfumada apareceria? Moraria no prédio?
Ou seria apenas visitante? E porque saiu do quinto e foi para o décimo
oitavo andar? Estaria namorando alguém, do quinto andar?
Ficou na expectativa.
O elevador, no entanto, não parou no quinto andar. Não foi dessa vez.
De volta ao apartamento, tomou suco de abacaxi. Pensou em ligar para
a tal de Bruna, mas desistiu.
Aline ligou. Decidiu atender. Parecia não estar zangada com ele.
Confessou estar curiosa para conhecer seu apartamento. Gordinha chata!
Combinaram um encontro para a sexta-feira.
Não iria. Prometeu nunca mais transar com mulher feia.
Viu TV, teclou no notebook, e, às 23h, se deitou.
Ao som de Julio Iglesias, novamente a loira perfumada ocupou sua
mente.
Sonhou estar fazendo sexo com ela, dentro do elevador. Sexo brutal!
Ela ficava de quatro e ele metia, sem se preocupar com mais nada.
Seus gemidos se perdiam nas paredes do elevador.
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Como era bom!
Abriu os olhos e, excitado, não aguentou. Masturbou-se, deitado na
cama.
→ Puta gostosa! → gritou, ao gozar.
Precisava conquistar aquela loira. Ou isso ou enlouqueceria!

V
Trabalhou normalmente, na terça-feira.
Patrick o convidou para uma festinha, no sábado.
→ Onde?
→ Na mansão de uma garota chamada Lílian. É aniversário dela.
→ Sua amiga?
→ Exatamente. Amiga de farra, se é que me entende. → riu → Você
vai gostar. Não faltarão vaginas para sua coleção.
→ Em que bairro?
→ O “FC”, logo depois da ponte.
O “FC” era um bairro nobre, repleto de mansões luxuosas.
→ E os pais dela?
→ Vão estar presentes, mas não incomodarão, pois são do tipo liberal.
As amigas dela, da faculdade, do curso de inglês e da academia estarão lá.
Captou a mensagem? Lílian me garantiu que suas amigas são gatas quentes,
de primeira qualidade e que topam tudo. Eu disse tudo. Você não se
decepcionará. → fez uma pausa → Então? Vamos nessa?
→ Posso te dar essa resposta na sexta?
→ Ih, meu irmão. Se pensar demais perderá a oportunidade.
→ Terei que me livrar de algumas... amigas, entende?
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→ Sei. Eu tava brincando. Tudo bem, Macto, sangue bom. Sexta você
me diz se vai ou não.
Depois que ele saiu, pensou na loira perfumada. Involuntariamente!
Como se fosse um vício! O que estaria fazendo, agora? Teria chances com
ela?
Poderia conseguir aquele corpo?
→ Merda! → murmurou → Tenho que esquecer essa puta.
Respirou fundo e se concentrou no trabalho.
O resto do dia foi tranquilo, sem maiores novidades.
Às 16h05m, saiu do prédio da empresa e foi direto para o apartamento.
Comeu uma maçã. Terminava de tomar banho quando a campainha
tocou. Ficou surpreso, pois não esperava visita.

Seria a loira?
Estaria ela ali, querendo sexo com ele?
Excitado, vestiu bermuda branca e camisa de malha, verde-escura.
Olhou pelo “olho mágico”.

Decepção!
Não era a loira. Na verdade, seria impossível ser a loira!
Viu, isso sim, dois homens → altos, magros e sisudos → que usavam
ternos pretos, com gravatas azuis e grenás, respectivamente.
Que estranho! Quem seriam esses caras? E o que pretendiam? Não
conseguiu pensar num bom motivo para estarem ali.
Curioso, abriu a porta.
→ Pois não? → perguntou.
→ Boa noite! → o mais alto respondeu → Somos da polícia civil do
Estado. Podemos conversar com o senhor um instante?
Levou um susto! Polícia?!?
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VI
Teria feito algo de errado?
Até onde sabia, levava uma vida aventureira, porém dentro da Lei, sem
escândalos, falcatruas ou polêmicas.
→ Posso saber o motivo?
→ É que houve um assassinato, no prédio, e estamos investigando.
Assassinato? Naquele lugar aparentemente tranquilo?
→ Assassinato? → perguntou, pasmo.
→ Sim. Um homem foi morto num dos apartamentos, e estamos
fazendo perguntas para todos os moradores desse condomínio. Perguntas de
rotina, dentro dos trâmites policiais.
Tranquilizou-se, pois com certeza nada a tinha a ver com aquele crime.
→ Ah, sim. Entendo. Entrem, por favor.
Permitiu que os homens entrassem. Eles olharam ao redor.
→ Um belo apartamento.
→ Comprei-o há pouco tempo. Querem beber alguma coisa?
→ Não, obrigado. → respondeu o policial mais alto.
→ Não, obrigado. → repetiu o mais baixo, num tom quase inaudível.
Todos ocuparam o imenso sofá, em formato de “c” deitado.
→ O senhor é, então, um morador novo, aqui nessa área? → o policial
mais alto, que era o condutor da conversa, perguntou.
→ Há treze dias, para ser mais exato.
O policial mais baixo nada dizia, porém havia tirado → do bolso do
terno → uma caderneta e uma caneta.
→ Treze dias... Interessante. Bem, senhor...
→ Macto.
→ Senhor Macto, não vamos ocupar muito o seu tempo. Só viemos
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visitá-lo à noite porque não conseguimos achá-lo durante o dia.
→ Passo o dia fora. Trabalho na “Kentor”.
→ “Kentor”? A dos computadores?
→ Sim.
O policial mais baixo anotava tudo.
→ Uma grande empresa. → disse o mais alto, olhando para o
apartamento → Deve pagar bem.
→ Isso mesmo. Não tenho do que reclamar.
→ O senhor mora sozinho?
→ Sim.
→ Foi casado?
→ Nunca.
→ Filhos?
→ Também não.
→ Muito bem. → o policial suspirou → Com relação ao crime, o
assassinato ocorreu no décimo oitavo andar. A diarista encontrou, na manhã
da segunda-feira, o corpo do senhor Levi Guiler Monk, de 45 anos, só de
cueca, deitado na cama. Constatamos mais tarde que ele morreu
envenenado. Cianureto, encontrado dentro de um copo de uísque. O senhor
Levi era divorciado e gostava de receber visitas de garotas de programa.
Acreditamos que uma delas o tenha assassinado, embora outros motivos não
possam ser descartados. A primeira pergunta que faço é: o senhor conhecia o
morto?
→ Não. Na verdade, não conheço ninguém, nesse prédio.
O policial tirou uma foto do bolso.
→ Nem de vista? → estendeu o braço.
Pegou a foto e deu uma olhada. Nunca tinha visto aquele homem, antes.
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→ Não. Nunca o vi. → devolveu a foto.
→ Presumimos que o crime ocorreu entre as duas e cinco horas da
madrugada, do domingo para a segunda. → guardou a foto → O senhor não
teria visto ou ouvido nada de suspeito, nesse período?

De repente, o rosto da loira perfumada lhe veio à mente!
O crime ocorreu no décimo oitavo andar. Teria ela algo a ver com o
caso? Deveria informar, ao tira, o encontro que tiveram, no elevador? Ou
seria apenas coincidência?
Optou por não se envolver no assunto.
Não é da minha conta , refletiu.
→ Não. Não vi nem ouvi nada.
→ Estava no apartamento?
→ Sim. Cheguei por volta da meia-noite, da balada, no domingo, e fui
dormir. Costumo dormir com o som ligado.
→ Sei. Não viu ninguém zanzando pelo prédio?
→ Não. O senhor tem algum suspeito?
→ Bem, parece que o senhor Levi costumava andar com uma loira. O
porteiro o viu duas vezes na companhia dela. Devia ser sua preferida. Com
certeza é uma das muitas garotas de programa que conhecia. Estamos
procurando por ela. Talvez ela nos dê a solução desse caso.
Uma loira?

A loira perfumada!
Sim. Claro!
Daí o motivo de ter saído do quinto e ido para o décimo oitavo andar!
Permaneceu em silêncio, para que o tira não percebesse sua ansiedade.
→ Bem, senhor Macto. Pedimos desculpas pelo incômodo. →
levantou-se e tirou um cartão do bolso → Ainda temos muitos apartamentos
para visitar. Acreditamos que as câmeras do circuito interno do prédio
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possam nos dar uma luz. → entregou-lhe o cartão → Agradecemos sua
gentileza em nos receber. Caso se lembre de alguma coisa, basta nos ligar,
ok?
→ Ok.
Deixou o cartão em cima da mesinha-de-centro.
O policial mais baixo → após ter guardado a caderneta e a caneta →
também se levantou.
Acompanhou os tiras até a saída.
Vendo-se sozinho, passou as mãos nos cabelos. Tenso! Não teve
dúvidas de que a loira perfumada tinha algo a ver com o assassinato!

E ele era a única testemunha!
→ Merda! → praguejou, sem saber o que fazer.

VII
Naquela noite, não conseguiu dormir.
Se a loira fosse a autora desse crime, a polícia logo veria a imagem dos
dois no elevador, na madrugada do domingo. Estava, em consequência,
correndo o risco de ser acusado de cumplicidade ou de omissão.
Mesmo assim, optara por não dizer nada, aos policiais.

Por quê?
Não conseguiu encontrar a resposta.
Insone, levantou-se, e → à meia-noite → saiu do apartamento. Usava
bermuda cinza e camisa meia-manga, amarela.
Entrou no elevador. Apertou o botão de número cinco.
Tenso! Ansioso!
Saiu do elevador, no quinto andar. Sabia que o prédio possuía quatro
apartamentos por andar. Parou, indeciso. Viu as portas. Duas do lado direito;
duas do lado esquerdo. Ela estaria em qual daqueles apartamentos?
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→ Merda! → murmurou → O que estou fazendo aqui?
Precisava se controlar! Precisava se controlar, porra!
Respirou fundo e tornou a entrar no elevador. Subiu.
De volta ao apartamento, afastou a loira dos neurônios e dormiu.

VIII
Na quarta-feira, no trabalho, conversou com Patrick.
Ele reforçou o convite da festinha. Depois, contou sua aventura com
uma loira oxigenada, ocorrida no domingo. Aumentou um pouco suas
vantagens, claro.
→ Conheci uma loira. → disse, após ele ter se calado, não suportando
mais guardar aquele segredo. Tinha que desabafar com alguém!
→ E daí? → Patrick estava sentado na confortável poltrona giratória,
diante da escrivaninha.
→ Não é uma loira qualquer.
→ Como assim?
→ É uma loira muito, mais muito gostosa mesmo. Olhos verdes. Quase
da minha altura. E tem seios descomunais. Nunca tinha visto nada igual!
→ Anotou o número do telefone dela?
→ Na verdade, só trocamos um “boa noite”.
→ Só isso? Ela mora no seu prédio?
→ Acredito que sim. Topei com ela no elevador.
→ Sei. É casada?
→ Acho que não. Pelo menos não vi nenhuma aliança.
→ É parecida com qual celebridade?
Pensou um pouco.
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→ Lembra a Elen Roche. Porém com mais sex appeal, mais charme.
→ Deve ser uma potranca.
→ E bote potranca nisso! O perfume dela, então, é... fenomenal.
→ Adoro loiras perfumadas.
→ Essa é maravilhosamente perfumada.
→ Você parece impressionado.
→ Estou, sim. → procurou dar um tom de naturalidade à voz, apesar
de estar fervendo, por dentro → Se você a visse, ficaria também.
→ Já posso imaginar. Mas não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde,
você a levará para a cama. Tenho certeza disso. Você sempre consegue o
que quer, no que se refere ao sexo oposto.
→ Obrigado. Você mente muito bem. → ambos riram.
→ Coma essa gata, porém não se esqueça. Não se apaixone por ela.
Nunca! Se o fizer, estará perdido.
→ Quem disse que estou apaixonado? Só quero o corpo dela.
→ Será? Você parece entusiasmado demais para meu gosto.
→ Bobagem. Ela é apenas uma loira gostosa. Só isso.
→ E perfumada. → riu.
→ E perfumada.
→ Bem, amigo, tenho que trabalhar. Ah, sim. E caso não queira mais
essa tal loira perfumada, por favor, me passe o fone dela, ok? Pode ser?
→ Quem sabe? → riu.
Decidiu não tocar no assunto do assassinato nem no fato da loira ser a
provável assassina. Afinal, não queria criar alardes desnecessários.
Patrick se despediu e saiu.
Passou o dia tentando se concentrar no trabalho.
Sem êxito. Volta e meia pensava naquelas curvas divinais.
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→ O que está acontecendo comigo? → murmurou, passando as mãos
nos cabelos → Isso nunca me aconteceu antes.
Às 16h05min, saiu e comprou o jornal “Verdade Suprema”.
Voltou para o apartamento.
Leu o jornal. Uma nota dizia que a polícia ainda não tinha encontrado o
assassino do empresário Levi Guiler Monk. O mistério continuava. A loira,
no entanto, não foi citada. Se eles soubessem...
Ligou para Bruna.
→ Oi, gata! Sou eu, o Macto. Do “Málaga”, lembra?
→ Oh, sim! Claro. → ela sorriu → Tudo bem, Macto?
Conversaram por alguns minutos. Bruna parecia interessada. Tinha uma
voz sexy. Aproveitou para convidá-la para irem → juntos → ao “Vértice”,
sexta-feira. Ela aceitou. Forneceu o endereço. Iria buscá-la às 22h.

Maravilha!
Cláudia ligou. Quis saber quando iriam se encontrar de novo. Talvez no
domingo, respondeu. Ligaria sábado, para confirmar. Na verdade, não queria
vê-la nesse final-de-semana. Teria que enrolá-la.
Pediu uma pizza de camarão. Abriu seu notebook. Comeu teclando, na
cama. Com suco de uva. Colocou os e-mails em dia. Procurou afastar o
sono.
À meia-noite, não aguentou mais.

Não conseguiu suportar a angústia!
Vestiu bermuda verde e camisa meia-manga azul e saiu do apartamento.
Desceu até o quinto andar.

Nervoso!
Perguntando → a si mesmo → porque fazia isso.
Estaria enlouquecendo? Tentando algo impossível?
Saiu do elevador e parou diante da porta do apartamento de número
501. O primeiro do lado direito. Seria este?
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Hesitou. Deveria seguir em frente? Ou desistir?
→ Acho que pirei. → murmurou, tenso.
Já pensava em voltar, quando...
... sentiu o inebriante odor do perfume!

IX
Cálido!

Profano!
Impregnou suas narinas com uma força sobrenatural!
Proveniente do apartamento 501.
Tirou-lhe → numa fração de segundo → todos os receios, todas as
dúvidas. Sem que pudesse se controlar, apertou a campainha.
Esperou, com o coração a mil por hora!
Minutos depois, a porta foi aberta, lentamente.

Levou um susto!
Viu-se diante de uma linda... morena. Sim. Era a mesma mulher, porém
com os cabelos pretos, lisos e curtos.

A loira perfumada não era loira!
Por quê???
Usava um short jeans → curto e provocante → e uma blusa meiamanga, branca, amarrada acima do umbigo, deixando a barriga sarada à
mostra. Que seios! Pareciam convidá-lo para...
→ Oi! → ela disse, com um lídimo sorriso nos lábios.
A princípio, não soube o que dizer.
Notou que suas mãos tremiam.
Depois, viu-se forçado a falar qualquer coisa!
→ B-Boa noite. Eu... → começou, nervoso. Nunca havia ficado assim,
diante de uma mulher.
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→ Não quer entrar? → ela perguntou, sorrindo.
Nossa , pensou, embasbacado. Aquela gata tesuda e maravilhosa acabara
de dar mostras de que estava a fim de...
→ P-Posso? → indagou, depois de respirar fundo.
→ Claro. Entre.
Entrou na casa. Viu-se numa sala espaçosa e limpa. Sofá. Mesinha-decentro. Estante. Cortinas. Tapete. Lustre. Vasos com flores. Um luxo
inenarrável.
→ Sente-se.
Obedeceu. Ia se acalmando, na medida em que o tempo passava.
→ Quer beber alguma coisa?
→ Tem Campari? → disse, involuntariamente.
Fixou os olhos naquele bumbum magistral, enquanto ela preparava as
bebidas, num bar localizado ao lado da estante.
Carnudo! Convidativo! A custo conteve a excitação!
Recebeu o copo e tomou a primeira dose. O álcool lhe deu mais
tranquilidade. Ela também bebia Campari.
→ Agora fale. → ela disse, com seriedade, após sentar-se ao lado dele
→ Diga o que está pensando.
→ Você matou o tal de Levi. → proferiu, sem conseguir se controlar.
E não perguntou. Na verdade, fizera uma afirmação.
Pausa.
Ela o encarava fixamente!
Teria percebido um brilho homicida naquele olhar? Ela estaria
analisando? Estudando as possibilidades?
De repente, respondeu, com firmeza:
→ Matei mesmo. E daí?
Nossa! Ela confessou!
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Pasmo, não soube o que dizer.
→ Envenenado. → murmurou, por fim. Olhou, subitamente, para o
copo de Campari. Assustado! Será que ela...
→ Não se preocupe. → sorriu → Não coloquei veneno no copo. Se
tivesse, você já estaria em agonia, a essa altura.
Suspirou, aliviado.
→ Por que o matou? → ousou perguntar.
→ Simples. → ingeriu, com frieza, uma dose do Campari → Por que
ele não quis me pagar.
→ Pagar? Então você é...
→ Sou garota de programa, sim. Por que o espanto?
→ Eu pensei que fosse...
→ Pois sou dona-de-casa e, nas horas vagas, garota de programa.
Mudou de assunto.
→ Os policiais irão bater na sua porta.
→ Eles já vieram.
→ Já?
→ Sim. Conversei com eles. Portei-me como uma linda e tímida
morena. Uma dona-de-casa inofensiva. Disse-lhes que nada sabia, a respeito
do crime, que sou dona-de-casa e que meu marido está viajando. Eles
acreditaram.
→ Marido? → novo susto.
→ Isso mesmo. Marido. Sou casada. Não sabia?
Incrível! A cada minuto era bombardeado com novidades.
→ Não. Não sabia.
→ Pois sou casada com um homem rico, de 58 anos.
→ Onde ele está, neste momento?
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→ Como eu disse, está viajando, a negócios.
Lembrou-se de algo.
→ As câmeras internas do elevador. Será identificada.
→ Já providenciei isso. → depositou o copo na mesinha-de-centro.
→ Como assim, providenciou?
→ Depois que matei o crápula do Levi, entrei no elevador, abri o
dispositivo, retirei o disco e quebrei o receptáculo. Para tal, bastou uma
chave-de-fenda, um par de luvas e uma cadeira.
→ Quer dizer que nossas imagens foram apagadas? → indagou,
pasmo.
→ Isso mesmo.
→ Como soube fazer o serviço?
→ Trabalhei numa loja que vendia materiais eletrônicos, antes de me
casar. Sei como funcionam essas câmeras de elevador. As desse prédio, por
sinal, são as mais patéticas de todas. Fáceis de manusear.
→ Você pensou em tudo.
Não teve dúvidas de que estava diante de uma mulher perigosa.
Perigosa e... excitante!
→ O Levi foi o único cliente que tive, nesse prédio. Ele viu uma foto
minha, num site de acompanhantes, e me abordou. Eu estava disfarçada, mas
ele me reconheceu assim mesmo. Fui obrigada a transar com ele. Depois, o
desgraçado se recusou a me pagar, ameaçando contar tudo para meu marido,
caso eu não continuasse a me encontrar com ele.
→ Seu marido não sabe?
→ Ele pensa que parei. → ela esticou as belas pernas.
→ Como assim?
→ Ele era um dos meus clientes. Mas se apaixonou por mim e me
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pediu em casamento. Aceitei, abandonei os programas e nos mudamos para
cá.
→ Você gosta dele?
→ Gosto, mas não o amo.
→ E aí decidiu voltar a fazer programa.
→ Sim. Às escondidas e somente quando ele viaja, a negócios.
→ Por quê? → bebeu a última dose e colocou o copo ao lado do copo
dela. Não queria ficar embriagado.
→ O que disse?
→ Eu perguntei por que.
→ Por que o quê?
→ Por que voltou a fazer programas?
→ Porque eu gosto, ora. Porque, no fundo, não passo de uma mulher
safada, que adora fazer sexo. → ela riu → Muito sexo.
→ Não tem medo?
→ Não tenho medo de nada.
→ E você não é loira.
→ Como garota de programa eu sou loira. Mas como dona-de-casa e
esposa eu sou morena. Veja. Esses são meus verdadeiros cabelos.

Impressionante!
Recuperando-se das surpresas, decidiu fazer a pergunta fatídica.
→ Sabia que eu viria?
→ Sim.
→ Acredita que eu vá denunciá-la?
→ Acredito que não irá me denunciar.
→ Por que acha isso?
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→ Porque percebi que você me desejou intensamente, quando entrei
naquele elevador e lhe dei o “boa noite”. O desejo brotou em seu olhar com
uma profundidade explícita. Captei de imediato.
→ Aí você pensou: “esse cara está nas minhas mãos”.
→ Exatamente. É isso mesmo. Na hora tomei um espanto, porque não
esperava encontrar ninguém, no elevador. Fiquei com um relativo receio.
Depois, ao captar teu olhar safado, voltei a ficar tranquila.
→ Nossa! → exclamou, impressionado.
→ Você me comeu com os olhos.
Respirou fundo e decidiu seguir em frente. Era chegado o momento!
→ E o que ganharei, em troca do meu silêncio?
→ Isso.
Não conseguiu → por apenas um segundo → esboçar nenhuma reação,
quando a loira-morena o abraçou e “colou” sua boca na dele. Depois, se
mexeu. Excitado, envolveu o corpo dela com seus braços. Suas línguas se
tocaram, num beijo ignescente e lascivo.
O beijo do prazer!

O beijo da perdição!
Na verdade, intimamente sabia que tal coisa iria acontecer.
Há dias que ansiava por isso!
Desesperadamente.

X
Transaram.

Claro!
Delirou, ao explorar suas reentrâncias e aberturas, ao chupar-lhe as
zonas erógenas, ao cheirar-lhe os pontos de ebulição sexual, e,
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principalmente, quando entrou naquele corpo perfeito e sobrenatural!
Deliciou-se com seu perfume arrebatador.
Gozou três vezes → de modo sôfrego, vívido e profundo! → como
nunca gozara em toda a sua solitária vida! Jamais havia sentido tanto

prazer!
Mais tarde → plenamente saciado →, deitado ao lado dela e vendo
aquele corpo nu, perguntou-se aonde isso iria parar.
Por que se envolvera com uma criminosa? E ainda por cima casada! E
ainda por cima garota de programa!
Estaria apaixonado? Perdidamente apaixonado?
Ou seria apenas desejo? Uma simples aventura sexual? Será?
O que lhe reservava o futuro?
Merda! Não sabia! E nem se importava com isso!
Dormiu, com as mãos na vagina cheirosa, transbordante de felicidade.
Saiu do apartamento dela às seis horas da manhã da quinta-feira. Feliz!
Trocaram beijos. Disse-lhe que queria vê-la de novo. Ela sorriu. Informou
que o marido iria chegar na próxima sexta-feira, à tarde.
Combinaram, então, um encontro para a noite. Dessa vez ela iria ao
apartamento dele. Poderiam comer uma pizza , antes. Com Campari. Pode
ser? Aceitou, antegozando as próximas horas.

Sensacional!
XI
Mal conseguiu se concentrar no trabalho, tal seu estado de euforia.
Patrick percebeu.
→ Quer me contar alguma coisa, parceiro?
→ Sim. → respondeu, sorrindo.
→ Já sei. Comeu a loira perfumada.
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→ Como soube?
→ Foi apenas um palpite. Mas pelo seu sorriso, deve ter sido um
negócio fenomenal. Quero detalhes. Não me esconda nada.
→ Topei com ela no... elevador → decidiu mentir, para evitar maiores
aborrecimentos → Ontem. Assim que cheguei. Conversamos. Convidei-a
para tomar um sorvete.
→ Sorvete?
→ Sim. → sua mente fervilhava, para manter a mentira → Numa das
sorveterias do bairro. Depois, papo vai, papo vem e decidi convidá-la para
tomar um Campari no AP.
→ E ela aceitou.
→ Sim.
→ Assim, de primeira?
→ Arran.
→ Nossa! Que vagabunda! E foi bom?
→ Bom? → sorriu → Foi ótimo!
→ Com direito a sexo anal?
→ Sim.
→ UAU!
→ Ela é quente. Cheirosa. Safada. Uma brasa incandescente!
→ Cara, esse teu olhar. Acho que você está apaixonado.
→ Engano seu.
→ Jura?
→ Juro o quê?
→ Que não está apaixonado?
→ Patrick, você me conhece. → respondeu, embora sem ter absoluta
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certeza → Eu jamais me apaixono. Ela é apenas mais uma transa. Só isso.
→ E nosso trato está de pé?
→ Que trato?
→ Ora, o de me passar o fone dela, quando você enjoar.
→ Você não conhece a mina. E se ela não gostar de você?
→ Não interessa. Basta me passar o fone dela. O resto é comigo.
→ Tudo bem. → disse, sem convicção, para ganhar tempo.
→ Tudo bem o quê?
→ Te darei o fone dela, quando eu enjoar.
→ Assim é que se fala. E não esqueça da festinha do sábado.
Quando Patrick saiu, a pergunta voltou a atormentá-lo.
O que sentia pela loira-morena?
Amor? Paixão? Desejo? Luxúria?

E nem sequer sabia o nome dela!
Como pôde esquecer? Iria lhe perguntar, logo mais à noite.
Almoçou com Patrick e Pedro, outro colega de trabalho. Frango frito.
Eles conversavam, mas não conseguia ouvi-los. Também não sentiu fome.
Decidiu não malhar, nesta quinta-feira, para não queimar energia.
A tarde demorou a passar. Que merda!
Não conseguia parar de pensar naquele corpo!
→ Algum problema, “seo” Macto? → ouviu a secretária perguntar, ao
deixar alguns papéis sobre a escrivaninha.
→ O quê?
→ Algum problema?
→ Oh, não, Débora. → sorriu → Tudo está maravilhosamente bem.
Ela saiu da sala, olhando-o com curiosidade. Dane-se!
Às 16h05min, saiu do prédio e foi ao supermercado, onde comprou um
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litro de Campari.
Uma vez no apartamento, tomou um banho demorado. Perfumou-se.
Vestiu bermuda preta e camisa meia-manga azul, com listras vermelhas
verticais. Trocou a roupa de cama. Perfumou a sala. Varreu o piso.
Organizou os móveis e demais objetos. Cerrou as cortinas. Desligou o
celular. Tirou o telefone fixo do gancho. Ligou o aparelho de som. Inseriu
um disco de Julio Iglesias.
Esperou.

Ansioso!
Às oito horas, ela apertou a campainha.

XII
Usava o vestido preto. O mesmo que usara no domingo. Sem sutiã. Os
enormes seios pareciam querer ganhar vida! Estaria também sem calcinha?
Imaginar a possibilidade quase o deixou excitado.
→ Oi! → recebeu-o com um estonteante sorriso.
→ Oi, gata!
Beijaram-se. Como estava cheirosa!
→ Podemos pedir a pizza ? → ela perguntou, após sentar-se no sofá.
→ Claro.
Realizou a ligação.
Em seguida, trouxe → da cozinha → o litro de Campari numa jarra de
aço inox repleta de gelo, juntamente com duas taças de cristal. Depositou a
jarra sobre a mesinha-de-centro. Encheu as taças. Entregou-lhe uma delas.
Sentado do lado dela, beijou-lhe levemente os lábios.
→ Você gosta de Julio Iglesias?
→ Sim. Esse cara é um gênio.
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→ Também gosto das músicas dele, pois são... profundas.
→ É mesmo. Ah, sim. Tem uma coisa que eu gostaria de saber.
→ O que é?
→ Seu nome.
→ Oh, sim. → riu, encarando-o → É incrível como, ontem, havíamos
esquecido esse detalhe. Que loucura!
→ Exatamente. → sorriu.
→ Meu nome é Márcia.
→ Márcia. Márcia. Soa bem. Gostei. Combina com teu charme.
→ Obrigada. E o seu?
→ Macto.
→ Macto. Um nome... exótico... diferente...
→ Pois é. Não sei de onde meu pai tirou a ideia. → alisou os cabelos
dourados. Não conseguia parar de olhá-la → Desculpe eu perguntar. Sei que
é indelicado, mas, quantos anos tens?
→ 38.
→ 38 anos? Sério?
→ Não sou tão nova assim.
→ Incrível! Parece ter menos. Juro.
→ Que bom. → sorriu. Alisou a mão dele. Olhou ao redor → Seu
apartamento é mais lindo que o nosso. E bem organizado. Você trabalha de
quê? Importa-se em dizer?
→ Não me importo. Sou gerente executivo da “Kentor”.
→ A dos computadores?
→ Sim. → segurou a mão dela.
→ Então você deve ser “bambambã” em informática.
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→ Mais ou menos. Sei apenas o que todo mundo sabe. Quer dizer, um
pouco mais, porém sem me considerar um gênio, entende?
→ E deve ganhar muitíssimo bem.
→ Não posso reclamar.
→ Já foi casado? → ela acariciou seus cabelos. Por trás. Estremeceu.
→ Não.
→ Pretende casar, um dia?
→ Só se for com você. → sorriu e beijou-lhe os lábios.
→ Engraçadinho. → ela riu também.
→ Esse seu perfume. → pegou e cheirou-lhe os cabelos pretos.
→ O que tem ele?
→ É... maravilhoso! Como se chama?
→ “Libidus”. É francês.
→ “Libidus”? Sério?
→ Muito sério.
→ Nome sugestivo. Odor afrodisíaco. Quase enlouqueci de tesão,
quando o senti pela primeira vez, no elevador.
→ Você sentiu tesão pelo perfume ou por meu corpo?
→ Pelos dois. Você é... linda... sexy... e...
→ Safadinha. → ela sorriu.
→ Sim. Isso mesmo. Safadinha.
→ Você também não é de se jogar fora, sabia?
→ É mesmo? Gostou de mim? → beijou-a.
→ Gostei. → ela, maliciosamente, desceu a mão até sua virilha.

Arrepiou-se!
→ Assim eu não conseguirei esperar a pizza . → riu, fechando os
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olhos.
→ Você é gostoso.
→ Também gostei de você. Também te acho gostosa.
→ Jura?
→ Juro. → mais beijos. Ela tirou a mão.
De repente, a campainha tocou.

XIII
Comeram a pizza . Com Campari.
Depois, foram para o quarto e transaram.
Sexo inolvidável... inexorável... etéreo... sem camisinha...
Mais tarde → deitado, nu, ao lado dela, igualmente nua →, de
madrugada, enquanto passava a mão nos lídimos pêlos pubianos, percebeu
que estava profundamente envolvido. Como nunca estivera antes! Só não
conseguiu descobrir que sentimento o dominava.
Ou já tinha descoberto?
Não queria → nem poderia! → admitir que tinha se apaixonado. Não!
Era impossível! O amor, para ele, era um troço completamente sem nexo.
Amar alguém não estava nos seus planos de vida.
No entanto, sabia que não tinha forças para se afastar. O sex appeal dela
era poderoso e o dominou de uma forma dantesca e profana!
E o que fazer? Chegou a uma inusitada conclusão: teria que deixar o
tempo decidir por ele. Claro!
Que seja bom enquanto dure, pensou. Não poderia se precipitar.
Bocejou.
Vencido pelo sono, dormiu ao lado dela.
Saciado! Satisfeito! Feliz!
No entanto, quando acordou, na sexta-feira, teve uma fatídica surpresa!
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XIV
Sentiu-se tonto! Absurdamente tonto!
Garganta seca! Dor no estômago! Visão turva! Tentou se levantar da
cama, mas não conseguiu. Vasculhando visualmente o quarto, captou os
contornos de um vulto na sua frente, de pé, como que à sua espera.
Por quê? O que estava acontecendo?
→ Bom dia! → ouviu uma voz feminina dizer.
Saliva saiu de sua boca. A tontura o perturbava. De repente, começou a
sentir dificuldade em respirar. Alguma coisa obstruía suas artérias! Seus
braços estavam formigando! A dor no estômago aumentava gradativamente.
→ Eu não devia, mas vou te contar uma história. → ela continuou.
Percebeu que estava nu. Afastou o lençol e tentou sair da cama. Caiu no
piso de ladrilho, machucando o ombro direito. Abriu a boca para gritar, mas
a saliva o impediu. Oxigênio! Onde estava o oxigênio?
→ Você é uma testemunha. Poderia me denunciar. → ela disse e pôde
perceber o ódio em seu tom de voz → Eu precisava seduzi-lo. Era a única
forma de me dar bem. Depois de seduzi-lo, teria que me livrar de você.
Definitivamente. Por isso, alguns minutos atrás, injetei uma substância em
suas veias. Heparina. Conhece? Provavelmente não. Ah, sim. Esqueci de
contar. Antes de ser vendedora de produtos eletrônicos e garota de
programa, fui enfermeira. Se você soubesse o quanto a gente aprende, sobre
medicamentos, trabalhando num hospital. É algo que impressiona!
Rastejou, tentando pegá-la. Ela recuou. Respirava com dificuldade,
enquanto as dores iam se tornando insuportáveis. Sentiu náuseas. Vontade
de vomitar. Fraqueza. Seu cérebro como que prestes a explodir!
→ Bem, para terminar, assim que a Heparina concluir o estrago, você
será jogado pela janela. Por mim. Outra coisa: não o jogarei agora. Não,
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senhor. Antes disso, tive uma ideia: acabei de ligar para uma tal de Cláudia,
cujo número do telefone encontrei na agenda do seu celular. Engrossei a
voz, fazendo-a parecer o máximo possível com a sua. Não foi tão difícil,
pois sou boa nisso. Falei que estava passando mal e que ela teria que vir
imediatamente. Ela acreditou. Não é incrível? → riu → Chegará dentro de
vinte minutos. Quando chegar, injetarei nela uma pequena dose de sonífero.
Suficiente para algumas horas de sono. Não me pergunte como. Darei um
jeito. Depois disso, tirarei as roupas dela e a depositarei na sua cama. Para
finalizar meu plano, colocarei Campari na garganta dela. Glub, glub. Goela
abaixo. → novos risos → Oh, a cena será perfeita! Ela será encontrada
dormindo, nua e embriagada. A essa altura seu corpo estará lá embaixo, com
todos os ossos esmigalhados. Já pensou? Já imaginou as manchetes dos
jornais? Jovem empresário se suicida, após uma noite de orgia. E a coitada
da Cláudia terá que se explicar. Será se acreditarão nela? Bem, agora com
licença que terei que esperar sua amiga.
Viu-se sozinho no quarto.
Havia conseguido se arrastar até a porta. Apenas isso. Uma golfada de
sangue jorrou de sua boca. Já não respirava mais. Sua agonia era
indescritível! As dores, excruciantes! As lágrimas desciam por suas faces!
Desespero! Medo! Terror! Não tinha mais forças. Nem para pensar na
burrada que fizera, ao se meter com aquela maluca. Iria morrer de modo
estúpido, simplesmente porque não resistiu aos encantos da carne! Tudo por
causa do maldito sexo!

Era tarde demais!
XV
O casal levou um susto, quando o corpo bateu na calçada, bem na sua
frente. O som de ossos se partindo foi terrível!
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→ Meu Deus! → a mulher gritou, apavorada, dando um pulo para trás.
Aos poucos, a multidão, oriunda das lojas e dos prédios → assim como
os transeuntes → começou a se aglomerar, em torno do cadáver nu.
XVI
Meia hora depois, a loira-morena saiu do apartamento.
Levava, na mão direita, uma taça de cristal. Tinha guardado a pequena
seringa no bolso interno do vestido.
Saiu com calma, pois sabia que não havia câmeras nos corredores nem
na escadaria. O imbecil do administrador do prédio decidira instalar → fins
não gastar muito → câmeras somente no elevador e no saguão.
Obviamente que havia se deslocado → do quinto para o décimo quarto
andar → pela escadaria. Lógico!
A tal de Cláudia dormia, como se nada tivesse acontecido. Tola! Mal
sabia ela o que a esperava.
Se havia tirado suas impressões digitais do apartamento? Lógico!
Infelizmente teria que convencer o esposo a se mudar. Na verdade, esta
não seria uma tarefa difícil. Afinal, ele a amava! Fazia tudo o que ela pedia.
Viveriam felizes para sempre.
Não pretendia matá-lo, como fizera → de modo inteligente e sutil →
com o primeiro esposo, há dezoito anos, crime este que não fora descoberto.
Não era idiota a ponto de dizimar a galinha dos ovos de ouro.
Além do mais, não permitiria que seu passado pudesse condená-la. Nem
o babaca do Levi. Nem o bobão do tal de Macto, metido a garanhão
conquistador.
Sorriu.
FIM
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QUER PARAR DE FUMAR?

I
Naquele final de tarde, terceira sexta-feira de março, com a temperatura
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na faixa dos vinte e oito graus, mal saiu da firma, onde trabalhava como
contador, e acendeu apressadamente um cigarro.
Deu a primeira tragada e sentiu um profundo alívio. Saboreou o
delicioso poder da fumaça, que fazia seus pulmões vibrarem! Afinal, estava
sem fumar há aproximadamente uma hora, o que lhe deixava angustiado. E
como era bom fumar! Delícia! No entanto, após a segunda puxada de
fumaça, tossiu levemente, num claro sinal de que algo não estava bem. Sabia
que precisava consultar um especialista, para fazer um check up.
Provavelmente teria que tomar remédios, além de ouvir conselhos de que
deveria parar de fumar. Obviamente que já havia pensado na hipótese (sua
ex-esposa que o diga!), embora soubesse que não era um negócio fácil.
Largar esse vício exigiria uma grande dose de força de vontade, o que não
tinha nem um pouco.
Começara a fumar aos dezenove anos, durante a prestação do Serviço
Militar no Exército, por influência dos colegas de farda. Foi amor à primeira
tragada. Gostou de segurar, entre os dedos, aquele objeto cilíndrico e de
sentir a fumaça penetrando seus pulmões. Saiu do Exército e nunca mais viu
os citados colegas. Todavia, para seu azar, permaneceu com o cigarro, seu
“amigo” inseparável, até a presente data.
Fumava e caminhava, levando, no ombro esquerdo, uma mochila preta,
com seus pertences. Seguia na direção do terminal de ônibus. Havia parado
de dirigir há seis anos, quando soube, após um exame rotineiro, que estava
com a visão esquerda prejudicada em 75%. Defeito que o obrigou a usar
óculos de grau. Com quarenta e cinco anos, era moreno-claro, alto e meio
que gordo, com a barriga saliente, por causa do churrasco, da cerveja e da
preguiça. Os cabelos castanhos escuros, curtos e crespos, apresentavam
alguns fios grisalhos e isso lhe dava o ar de tiozão, que detestava. Estava
separado há dois anos, após um casamento que durou vinte e um. Tinha uma
bela filha de vinte anos e um garboso filho de dezoito, que moravam com a
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mãe.
O terminal estava lotado, com a multidão se movimentando para todos
os lados. Passou pelas plataformas A, B, C, D e E e entrou na F, justamente
a mais afastada de todas. Avistou as mesmas pessoas de sempre: a velhota
magricela, que era a primeira da fila; a morena gostosa, que não devia ter
mais que dezoito anos, que era a segunda; o sujeito de bigode, alto e que
também fumava, o terceiro; uma senhora esbelta, que sempre andava com
uma sacola de plástico, a quarta; um rapaz baixo e cabeludo, o quinto; e um
velho gordo, que usava o que parecia ser um aparelho de surdez, o sexto.
Todos eram moradores do bairro “FT”, que voltavam para seus respectivos
lares.
Ocupou a sétima posição da fila e terminou de fumar o cigarro. Ao
mesmo tempo, olhava para o bumbum da morena, imaginando se um dia
teria coragem de convidá-la para sair. Seria ela garota de programa? Caso
negativo, onde trabalharia? Talvez devesse segui-la, para confirmar. Jogou o
cigarro fora e mudou a mochila para o ombro direito, segurando-a pela alça.
A essa altura a fila estava enorme, com mais de trinta pessoas. Uma delas
uma “coroa” sexy, cujo olhar libidinoso prometia. Se não fosse a bendita
aliança, que brilhava em seu dedo médio esquerdo, poderia vir a ser uma
excelente opção sexual.
Aprumou-se, ao ver o coletivo se aproximar, barulhento e imponente,
com seu tamanho descomunal. Gostava sempre de estar entre os dez
primeiros da fila, para poder viajar sentado e próximo da janela. Adorava
viajar sentado! Aproveitava para tirar um cochilo e relaxar os músculos.
Ao entrar no ônibus, pela porta dianteira, ficou de olho na morena,
antevendo a possibilidade de tê-la, após meses pegando o mesmo veículo,
como companheira de viagem. Quem sabe se não teriam um diálogo repleto
de sensualidade? Nesse caso, abdicaria da janela, com prazer. No entanto, a
morena, como das vezes anteriores, ocupou a segunda cadeira, do lado
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esquerdo, logo depois da cobradora, o que frustrou suas esperanças. Como
não gostava de sentar naquele setor, adiou, mais uma vez, sua abordagem.
Ficaria para outra oportunidade. Passou pela morena, após soltar um suspiro
de indignação interna, e seguiu para a traseira do veículo. Ocupou a
penúltima cadeira, do lado direito. A porta de saída estava, portanto, à sua
direita, a não mais que três metros, o que facilitaria o desembarque, pois
sabia que aquele ônibus iria ficar lotado, no transcorrer do percurso. Ficou
na expectativa, para ver quem sentaria do seu lado. Se fosse a “coroa” sexy,
iria puxar conversa com ela, no afã de convencê-la a pular a cerca. Pouco
provável? Sim. Impossível? Não. As mulheres, às vezes, são bastante
imprevisíveis.
Mas não foi a “coroa” que sentou e, sim, uma senhora gorda, que
conduzia duas enormes sacolas. Uma chatice! Ignorando-a, juntou as pernas,
colocou a mochila no colo, cruzou os braços e se preparou para o cochilo.
De repente, notou um pedaço de papel, meio amarelado, que se encontrava
incrustado na lateral do coletivo, num ponto abaixo da cadeira. Num
primeiro momento, decidiu fingir que não viu aquele papel. Provavelmente
devia mostrar textos de propaganda de empresas que emprestam dinheiro ou
de consultórios médicos ou dentários ou mesmo de cursos
profissionalizantes. Fechou, então, os olhos, quando o coletivo, após um
leve tranco, arrancou.
Enquanto o veículo prosseguia viagem, abriu os olhos e sem conseguir
explicar, a si mesmo, o motivo, decidiu pegar aquele papel. Era como se
alguma coisa o impulsionasse a pegá-lo! Curioso, estendeu a mão esquerda e
resgatou o papel de seu esconderijo. Abriu-o, sem pressa. Para sua surpresa,
estava escrito o seguinte, em letras pretas, que identificou com do tipo Times
New Roman, tamanho 18 ou 20, sem rasuras ou erros:
“Quer parar de fumar?
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Temos um método infalível,
que o livrará permanentemente de seu vício.
Basta ligar para 34-86-2345.”
Um texto simples e objetivo. Não havia fotos nem desenhos. Também
não possuía assinatura e muito menos o nome de qualquer pessoa ou
empresa. Era um papel tamanho 8x13cm, amarelado, estranho e
completamente fora dos padrões normais de propaganda. Tudo indicava que
seria um golpe, para extorquir dinheiro dos fumantes. Mesmo assim, talvez
por uma incrível coincidência, vinha a calhar, devido ao problema que
enfrentava.
Num ato reflexo, sem atinar o porquê de ter agido assim, dobrou o
papel e o guardou no bolso da camisa. Em seguida, fechou os olhos e
cochilou pelo resto da viagem. Pensou no final-de-semana que teria pela
frente. Pretendia ir, nesta sexta-feira, ao “Aldrin Forró Clube”, para tomar
cerveja, arrastar muitas garotas para a pista (gostava de dançar forró, algo
que a ex-esposa detestava) e, se possível, uma delas para seu apartamento.
No sábado, se tudo desse certo, iria ao “Malinter”, clube especializado em
brega e pagode, com o objetivo de apreciar as novidades. No domingo, para
completar a boa vida que tinha, almoçaria peixe frito, na praia,
acompanhado de cerveja, fins curar a ressaca. E danem-se os nutricionistas
babacas!
Abriu os olhos, quando percebeu que a morena iria descer. Lançou-lhe
um olhar libidinoso, repleto de desejos. Infelizmente a morena, ao passar por
ele, rumo à saída, não retribuiu o olhar. Mas ela sabia! As mulheres sempre
sabem! Suspirou. Um dia esperava conquistar essa putinha, para uma transa
bem safada. Minutos depois, saiu do ônibus, na rua principal do bairro “FT”,
após mais uma viagem tranquila. Caminhou por seis minutos, até o
condomínio “Flor Azul”, onde residia. Gostaria de saber quem foi o idiota
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que batizou um condomínio tão bonito e aprazível como este com um nome
tão ridículo. Chegou a ser alvo de gozação, no trabalho, quando seus colegas
descobriram que residia no inusitado e exótico condomínio “Flor Azul”.

Pura asneira!
Abriu o portão de entrada, a porta do hall e subiu as escadas, em rápidas
passadas, até o terceiro andar. Uma vez dentro do apartamento 310 (seu
maravilhoso lar), deixou a mochila em cima da mesinha-de-centro, tirou as
roupas (deixando-as em cima da cama de casal) e tomou um banho
demorado, para se refrescar e aliviar o estresse de mais um dia de
expediente.
Quando era casado, alugava o apartamento, já devidamente quitado,
para aumentar o orçamento da família. Por ocasião do divórcio, até para
evitar mais brigas, dera a casa onde residiam para a ex-esposa (com os
móveis, claro) e ficara com o apartamento. No início, apesar de satisfeito
com a separação, quase não suportara o terrível peso da solidão. O silêncio
do recinto o oprimia! Não sentia saudade da ex-esposa, que era uma megera
maluca, e sim, dos filhos. Como sofreu, sem a presença deles
constantemente por perto! Os primeiros meses foram terríveis! Mais tarde,
no entanto, com o avançar do tempo, acostumara-se com a calmaria do
imóvel e passara a gostar de morar ali. Passara, principalmente, a se deliciar
com a quietude do lugar, que deixava sua mente em completa mansidão.
Depois do banho, jantou sopa de macarrão instantâneo, com ovo
(comida de solteiro preguiçoso) e cerveja. O cigarro veio em seguida. Mais
tarde, assistiu o noticiário da televisão, já pensando nas festas, e, a partir das
dez horas da noite, arrumou-se, colocou seu melhor perfume e saiu do
apartamento. Seguiu, de táxi, para o “Aldrin”, onde passou a madrugada
toda bebendo, fumando e dançando. Nesses momentos fumava em demasia,
com certeza por causa do álcool. Com relação às mulheres, chegou a beijar
uma garota de nome Sheila (loira, bonita, baixinha e gordinha, de vinte e
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cinco anos) na boca, mas não passou disso. Claro que ela, antes de ir embora
com as amigas, forneceu o número do telefone, o que já era um alento.
Tonto, abandonou o clube às quatro horas da madrugada, sozinho, e voltou
para o apartamento, para dormir. O doce sono dos bebuns!

II
No dia seguinte, acordou às dez horas de uma manhã de sol, sentindo
preguiça e dor de cabeça. Como queria aproveitar o dia, forçou-se a levantar.
No banheiro, escovou os dentes, fez suas necessidades fisiológicas e tomou
banho. No quarto, colocou bermuda verde e camisa meia-manga amarela. E
os óculos. Não gostou de ver sua barriga saliente, no espelho do guardaroupa. Talvez devesse entrar numa academia ou fazer dieta. Ou isso ou as
coisas se complicariam. Para o desjejum, consumiu a metade de um melão e,
ao invés do tradicional café-com-leite, um copo de suco de laranja com
bolachas de água-e-sal. Adorava consumir suco de laranja no início da
manhã! Saciado, pegou as roupas que deixara em cima da cama de casal e já
ia colocá-las na cesta de lavagem, quando se lembrou do papel amarelado.
Retirou o papel do bolso da camisa e deu nova lida. Daquele pequeno
texto, duas palavras se destacaram: “método infalível”. Perguntou-se
mentalmente se valeria à pena. Como saber se era um golpe ou não? Deveria
ligar? Ou jogar fora o papel? O que caracterizaria um golpe? Se eles
cobrassem antes, por exemplo. Ou cobrassem muito caro pelo serviço. E se
o método fosse do tipo perigoso, que poderia por sua saúde em risco? E se
não fosse? Poderia estar perdendo uma grande oportunidade de se livrar
desse vício desgraçado.
De repente, soltou um profundo suspiro e tomou sua decisão. Foi até a
sala, sentou-se no sofá e discou o número 34-86-2345. Esperou.
→ Alô!
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Assustou-se, ao ouvir, do outro lado da linha, uma voz feminina e
esganiçada, de pessoa idosa. Teve a impressão de que aquela senhora sofria
de asma ou outra doença crônica. Ficou surpreso com a novidade, pois não
esperava ser atendido por uma velha doente. Teria discado o número errado?
→ Bom dia. É que... → disse, constrangido. Depois, ficou em silêncio,
sem saber como se expressar, como iniciar a conversa.
→ Pois não? → a velha respondeu.
Precisava checar, antes. Aquilo estava muito esquisito.
→ Por favor, o número de seu telefone é 34-86-2345?
→ Você ligou por causa do anúncio? Quer parar de fumar, meu jovem?
Outro susto! A dúvida que tinha, com relação ao número do telefone, se
dissipou naquele instante. Uma velha! Como poderia ajudá-lo? Com certeza
iria receitar algum tipo de chá milagroso, à base de ervas, ou uma simpatia
bizarra. E mesmo que não fosse erva, não acreditava que tivesse um método
realmente infalível, que pudesse induzi-lo a largar o vício.
→ A senhora é médica? Está numa clínica?
→ Não sou médica nem estou numa clínica, rapaz. Mas posso ajudá-lo,
caso queira realmente parar de fumar.
→ Com ervas? → perguntou, de modo irônico. A essa altura, já estava
decidido a não prosseguir com aquela palhaçada.
→ Não será com ervas, rapaz. Quero que fique bem claro. Não uso
ervas ou remédios caseiros ou sopas milagrosas ou simpatias e muito menos
processos cirúrgicos. Meu método é único e infalível.
→ Que método é esse?
→ Não posso falar por telefone. Procure-me. Moro na rua Plínio Fress,
nº 453, bairro “FG”. Decorou o endereço?
→ Quanto você cobrará?
→ Não cobrarei nenhum tostão antes, meu jovem. Você só me pagará
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depois que parar de fumar. O valor, por sinal, é irrisório: um salário mínimo.
Um reles salário mínimo. Tenho certeza de que você pode pagar.
→ E se eu não parar de fumar?
→ Você parará, garanto-lhe. Todos pararam! Você também parará.
→ Todos?
→ Não pense que foi o único a ler o anúncio, rapaz.
→ Você costuma deixá-los nos bancos dos ônibus?
→ Ônibus, “orelhões”, shoppings, bares, praias, praças, etc. Locais
onde as pessoas que não conseguem largar esse vício maldito possam
encontrá-los. E torno a afirmar, categoricamente: você vai parar de fumar,
sim.
→ Não tenho força de vontade.
→ Com o meu método, ninguém precisa ter força de vontade. Ele é tão
perfeito, que seu índice de aproveitamento é de 100%.
→ Sério? Se esse seu método é tão perfeito, por que a senhora nunca o
divulgou na mídia? Eu, por exemplo, jamais ouvi falar a respeito.
→ Não gosto da mídia. Não confio na mídia. Esses crápulas podem
deturpar meus objetivos, na ânsia da obtenção de lucro ou ibope. Prefiro os
anúncios simples, que cumprem com mais eficácia a divulgação do meu
método. → ela fez uma pausa, para depois dizer → Decida-se, meu jovem,
pois tenho que atender um cliente.
Refletiu por alguns segundos.
A velhota parecia estar falando sério. Apesar da voz assustadora, não
demonstrava ser do tipo golpista. Tinha um bom papo, se expressava bem e
um grande poder de convencimento. Além disso, não queria dinheiro, o que
já era uma excelente evidência de honestidade. Método infalível. Seria
possível? Como tinha o dia livre, não custaria nada dar uma passada lá,
pensou, para ver de perto que método era esse. Claro! Na pior das hipóteses,
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caso não gostasse ou não fosse convencido o suficiente, bastaria lhe dizer
um “não” categórico e voltar para o apartamento.
→ Tudo bem. → disse → Irei na sua casa, mas sem compromisso. Se
eu não achar seu método viável, recusarei o tratamento. Pode ser?
→ Você gostará, meu jovem. Tenho certeza disso.
Pegou uma caneta esferográfica de escrita azul e um caderno pequeno,
de folhas com espiral de arame, que se encontravam numa das prateleiras da
estante, e, após abrir o caderno, perguntou:
→ A senhora poderia repetir o endereço, por favor?
→ Assim é que se fala, meu jovem. → ela parecia visivelmente
satisfeita → Você não se arrependerá da decisão que tomou. Anote aí: rua
Plínio Fress, nº 453, bairro “FG”.
→ Rua Plínio Fress, nº 453, bairro “FG” → anotou tudo no caderno
→ Tem algum ponto de referência?
→ Indo pela avenida “F400”, no sentido norte-sul, é a primeira rua da
direita, depois do posto “Astorne”. A rua Plínio Fress não tem saída. Minha
casa é a última, do lado esquerdo. Casa vermelha. Não tem como errar.
→ Tudo bem. Posso ir hoje à tarde?
→ Sim. Desde que venha depois das três.
→ Três e meia está bom para a senhora?
→ Sim.
→ Ok. Combinado. Mas não se esqueça: irei sem compromisso.
→ Claro, claro! → ela riu e seu riso foi como uma espécie de cacarejo
→ Até breve, meu jovem.
Que velha esquisita, pensou.
→ Ah, sim! Como é seu nome?
→ Rocicleide. Mas pode me chamar de Roxa.
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→ Roxa?
→ É o apelido que me deram, na infância. E seu nome, rapaz?
→ Macto.
→ Macto. Um nome forte. Até breve, Macto.
→ Tchau... Roxa.
Tendo desligado o telefone, perguntou-se se tinha ido longe demais.
Quem sabe? Porém, só iria saber se checasse. Precisava checar! Além do
mais, uma mudança de rotina sempre era bem-vinda.
Saiu, pegou um táxi e fez as compras da semana no supermercado, aí
incluindo duas caixas de cerveja em lata e dois pacotes de cigarros.
Almoçou bife com batatas fritas no restaurante da esquina. Pretendia ligar
para a tal de Sheila no início da noite, embora soubesse que as chances de
levá-la para a cama eram mínimas. De volta a casa, esperou a chegada de
dona Márcia, que deu o ar de sua graça pontualmente às 13 horas.
→ Olá, Macto. Tudo bem? → ela disse, sorrindo.
→ Tudo bem, dona Márcia. Melhor não poderia estar. → riu → Entre.
Dona Márcia era a diarista que limpava seu apartamento. Baixinha,
morena, casada, quatro filhos e tinha cinquenta e dois anos. Simpática e
eficiente. A rotina dela era simples: nos três primeiros sábados, chegava
depois do almoço e fazia uma faxina superficial, como agora. No último
sábado de cada mês, no entanto, aparecia sempre no início da manhã, para
realizar o que chamava de “limpeza profunda”.
→ Dona Márcia, vou precisar sair.
→ Pode deixar, Macto, que tomarei conta de tudo.
Dona Márcia trabalhava para ele há dois anos, assim que se mudou para
o apartamento. Confiava nela e, por isso, não tinha receio de deixá-la
sozinha no imóvel. Era honesta e trabalhadora. Uma raridade, refletiu.
Preparou-se para enfrentar a tal de Roxa.
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Colocou calça jeans e camisa meia-manga, verde-lima, e saiu.

III
Primeiro foi ao shopping, onde tomou, inicialmente, duas cervejas e
fumou três cigarros. Viu os filmes que estavam em cartaz. Circulou pelas
lojas. Nada comprou, claro. Flertou com algumas mulheres. Ficou
interessado numa loira alta, cujo corpo era qualquer coisa de espetacular!
Devia ter uns quarenta anos. Estava acompanhada de uma amiga, da mesma
faixa etária. Ambas tomavam chope, sentadas numa das mesas da praça de
alimentação.
Ao vê-la, sentiu a comichão do desejo no baixo ventre. Claro que não
queria se envolver seriamente com ninguém! Jurou para si mesmo que nunca
mais encararia a desgraça denominada casamento. Teria uma vida solitária,
voltada para os seguintes itens: trabalho, música, futebol, praia, shopping,
cigarro, churrasco, cerveja e sexo casual. Nada mais que isso.
Objetivando sexo, acercou-se das duas mulheres e indagou, com
ousadia e destemor, se poderia se sentar à mesa delas. Elas permitiram.
Pediu uma taça de chope, para acompanhá-las. Conversaram. Descobriu que
a loira se chamava Patrícia; tinha quarenta e dois anos, divorciada, dois
filhos e trabalhava nos Correios. Gostava de dançar, praia e chope.
Interrompeu a conversa para ir fumar, na parte externa do shopping.
Retornou e lhe perguntou se o fato de fumar a incomodava. Patrícia
respondeu que não, o que era um bom sinal. Disse-lhe que, assim como ela,
também era divorciado e pai de dois filhos e que, igualmente, adorava
dançar, praia e chope. Uma inusitada coincidência, revelou, entre risos. Ela
retribuiu. Seus dentes eram perfeitos! Maviosos! Os seios, grandes e
convidativos! Viu-se diante de uma potranca!
Em seguida, sem mais delongas, embebido em desejo, iniciou o ataque.
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→ Gostei de você, sabia? → mentiu, sorrindo, enquanto pegava a mão
direita dela, macia e sedosa → Foi química à primeira vista.
Patrícia apenas riu, como que não acreditando nas palavras dele. A
outra mulher, que se chamava Renata, de modo simpático, se mantinha
discreta e apenas acompanhava o diálogo dos dois. Aproveitando o ponto de
ebulição da conversa, partiu para a segunda fase.
→ Como você gosta de dançar e eu também, → disse, baixinho,
encarando aqueles belos e ignescentes olhos verdes → queria saber se não
quer sair comigo.
→ Sair?
→ Isso mesmo. → tomou a última dose do chope, secando a taça, sem
deixar de olhar para ela → Para algum clube, à sua escolha, para nos
divertirmos um pouco. Acredito que será interessante. O que me diz?
Ela riu novamente e, com sua voz melosa e sensual, respondeu que iria
pensar. Dando sequência ao papo de “cerca-Lourenço”, pediu seu telefone,
que ela, após hesitar por alguns segundos, forneceu.
→ Posso ligar hoje à noite? → perguntou, depois de anotar o número
na agenda do celular.
→ Claro.
→ Espero que, à noite, você me dê uma resposta... agradável. Pode ser?
→ Quem sabe? → ela riu.
Despediu-se, alegando ter um compromisso. Ao beijá-la no rosto, pôde
apreciar seu lídimo perfume. A imagem daquele corpo nu, em sua cama,
surgiu, vívida e enfeitiçadora, quase o induzindo a uma constrangedora
ereção. Pagou a bebida e rapidamente se afastou, para não perder o controle.
Pronto. Contato feito, restava-lhe a expectativa da noite. Talvez não
resultasse em nada, mas pelo menos tentou.
Pegou outro táxi (sentiu, para seu desgosto, a terrível força do calor, em
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contraste com o ar-condicionado do shopping) e seguiu para a casa da
velhota. Uma vez na avenida “F400”, ao avistar o posto “Astorne”, pediu ao
taxista que virasse à direita, na próxima rua. Viu-se numa rua larga, deserta,
sombria, com o piso revestido por paralelepípedos, que era interrompida por
um muro alto e extenso. Conferiu dezesseis residências, oito de cada lado.
Parou diante da última, uma larga casa vermelha, de um pavimento. Pagou o
taxista e o liberou.
Sozinho naquela rua esquisita, deu uma olhada na casa. Viu o murinho
da frente e o jardim. Atrás do jardim, a janela com grade, no centro, e a
porta, do lado esquerdo, também com grade. Não havia garagem. A pintura
estava descascada, em alguns pontos. Havia o recipiente para lixo
(enferrujado e vazio) e a caixa de correspondência, ambos na frente do
murinho. Não avistou nenhum cartaz ou letreiro, nada que pudesse
identificar a velhota como curandeira ou mãe-de-santo ou especialista em
curar as pessoas. Notou que estava diante de uma casa comum, localizada
numa rua sem saída. Só isso.
Curioso, abriu o portão pequeno e se aproximou da porta da sala.
Apertou a campainha e esperou. O calor estava insuportável e o vento que
soprava do leste não era forte o suficiente para amenizá-lo. Que vontade de
voltar para o shopping, onde o ar-condicionado lhe dava um conforto
incomensurável! Ajustou os óculos sobre o nariz. Passou as mãos nos
cabelos.
Minutos depois, a porta se abriu.

Levou um susto!
Deparou-se com uma mulher baixa e extremamente magra. E feia!
Possuía a pele amorenada e flácida. Os cabelos crespos, médios, brancos e
desregrados lhes caíam sobre os ombros. Rosto encarquilhado e lotado de
rugas. Olhos afundados. Lábios arroxeados. Corpo curvado, com o “bico-depapagaio” se destacando, formando uma discreta corcunda. Devia ter mais
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de setenta anos. Sem dúvida! Usava um vestido longo e estampado, típico
dos utilizados pelas ciganas. Nos pulsos, pulseiras extravagantes. No
pescoço fino, um colar de pedras roxas. Parecia, na verdade, uma espécie de
bruxa do século dezoito, como nos filmes de terror de antigamente.
Era uma mulher realmente assustadora!
→ Você é o Macto? → ela perguntou, com sua voz esganiçada.
→ Sim. → respondeu, meio que temeroso.
→ Por favor, não se assuste com meu aspecto. → ela falou, como que
adivinhando seus pensamentos → Sou apenas uma velha. Não mordo.
→ Desculpe. Mas é que...
→ Tudo bem. Já estou acostumada com esses olhares. Entre.
Sem saber o que dizer, entrou na casa.
Viu-se numa sala espaçosa (com o dobro do tamanho da sala do
apartamento onde morava, por exemplo), na qual se encontrava um sofá
antigo, de três lugares, e uma imensa estante de madeira. O piso era de
azulejo branco. As paredes, pintadas de verde-claro. Na estante, avistou:
uma televisão de vinte e nove polegadas, um telefone fixo, um vaso com
flores, um rádio, uma bolsa preta e... livros, muitos livros. A velha parecia
gostar de ler bastante. Na janela, uma bonita cortina, metade branca, metade
azul. Nas paredes, seis quadros, todos mostrando simples desenhos de
paisagens. Tudo limpo e organizado. O cheiro de desinfetante era nítido,
como se a velha houvesse limpado a residência para ocultar um outro tipo de
odor. Ou não? Talvez estivesse imaginando bobagens. O curioso era que, em
nenhum momento, captou alguma coisa de diferente no imóvel (tais como:
panelas grandes, tubos de ensaio ou caixas de ervas), que pudesse mostrar
que se tratava de um lugar utilizado para tratamento de viciados.
→ Acompanhe-me, Macto.
Seguiu a velhota até uma sala espaçosa, sem porta, localizada do lado
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direito da sala, que possuía apenas uma escrivaninha grande, de madeira, e
duas cadeiras. Uma sala sombria, nua e crua, que, deduziu, ocupava o
espaço antes reservado para a garagem. Não havia quadros nas paredes nem
qualquer outro tipo de objeto. As paredes eram pintadas de vermelho-claro.
O basculante da janela estava aberto, por onde um vento brando entrava.
Apesar disso, o calor ali presente era opressivo e intenso. Calor este que a
mulher, apesar do vestido extravagante, não demonstrava sentir.
→ Sente-se.
Ocupou a cadeira situada na frente da escrivaninha, enquanto a anciã se
sentava na outra, localizada atrás da referida escrivaninha. Permaneceu em
silêncio, atento aos detalhes. Viu a velha abriu a gaveta central e retirar um
caderno grande, de capa preta, e uma caneta esferográfica de escrita azul.
Colocou o material sobre o tempo da escrivaninha e estendeu a mão direita.
→ Segure minha mão. → ouviu a anciã pedir.
Surpreso e sem entender o que ela pretendia com isso, obedeceu.

De imediato sentiu que algo estava errado!
IV
Sentiu uma espécie de choque, como se tivesse metido o dedo no bocal
de uma lâmpada. Um choque horripilante! Recuou a mão, bruscamente,
assustado!
→ Ei! → gritou, meio que temeroso, meio que irritado.
→ Por favor, me desculpe. → ela murmurou → Não queria assustá-lo.
Peço-lhe que segure novamente minha mão.
→ O que significa isso? → perguntou, agora com raiva.
A velha, ainda com a mão estendia, sorriu, mostrando alguns dentes
podres, que só fez piorar sua aparência. Naquele instante, sentiu medo
daquela bruxa esquisita, feia e misteriosa.
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→ Só quero que segure minha mão. Confie em mim, rapaz! → ela
proferiu a frase em tom alto e sua voz se tornou, por uma fração de minuto,
inumana , sobrenatural e esquizóide. Depois voltou ao normal → Não irei
machucá-lo. Você precisa de ajuda e estou aqui para ajudá-lo.
Hesitou. Perguntou-se o que estava fazendo ali.
→ Vamos, Macto. → ouviu a velha dizer e notou um brilho estranho,
nos olhos dela → Segure minha mão. Confie em mim, meu jovem!
Subitamente, talvez devido à força animalesca daquele olhar, viu-se
sem forças para reagir. Mesmo com medo, mesmo com raiva, sem saber
explicar como, não se levantou. Percebeu que seu corpo como que
“congelou”, na cadeira. Seus olhos se tornaram vítreos e sua mente entrou
numa espécie de catarse. Estava sendo dominado! Estava sendo impelido a
agir contra sua vontade! Como era possível? Como consequência, sem
conseguir evitar, estendeu, de modo involuntário, novamente a mão,
tornando a segurar a da anciã. Segurou firme e, dessa vez, não sentiu
choque!
→ Habiticus malignus calendiscopis!!! → ouviu a velha gritar, de
olhos fechados, sem soltar sua mão → Centaurius dominis santivis!!! Que
esse homem nunca mais fume em toda a sua vida! KRAVIS! KRAVIS!
A voz da bruxa era animalesca, tenebrosa e sinistra! Parecia a voz de
um demônio! Reverberou por seus tímpanos, como o som de um trovão, e
produziu tremores em seu corpo. Já pensava em soltar a mão dela quando
começou a sentir... alguma coisa diferente. Sim! Era como se uma espécie
de animal invisível, minúsculo, frio e ligeiro, tivesse invadido subrepticiamente seu corpo! Invadiu pela mão, oriundo do corpo da bruxa.
Estremeceu! O frio causou arrepios em seu corpo. Chegou a sentir a coisa se
alojar em suas entranhas, como um verme microscópico, para depois ficar
absolutamente imóvel.

Não!
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Não poderia acreditar que isso estava acontecendo com ele. Era
impossível! Não fazia sentido! Sua mente estava lhe pregando peça! Claro!
Tinha que ser!
De repente, notou que a velhota, agora em silêncio, havia soltado sua
mão. A bruxa arfava, como se houvesse acabado de realizar uma tarefa
árdua e difícil. Gotas de suor desciam pelo rosto dela. Ainda sem entender
muito bem o que tinha acabado de acontecer, passou a mão nos cabelos e
ajustou os óculos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Sentiu que precisava
sair dali. Cometera um erro, ao entrar naquela casa. Aquela mulher era
louca!
Levantou-se, num salto.
→ Por favor... por favor... fique. → ouviu a mulher dizer, ofegante.
→ A senhora é uma... uma... doida varrida! → gritou, enfurecido.
→ O método... → ela fez uma pausa, para recuperar o fôlego → O
método... já começou... Preciso... de... seus... dados para...
→ A senhora foi longe demais! Pensei que fosse honesta!
→ Por favor... eu...
Irado, começou a andar, na direção da saída. A velha, de modo
surpreendente, não se levantou. Parecia ter desistido de tentar convencê-lo a
ficar. Que se dane!, refletiu. Atravessou rapidamente a sala. Teria ouvido o
som de risadas, proveniente da sala sombria? Uma gargalhada sarcástica?
Arrepiou-se de medo, temendo ser barrado, temendo ser atacado, mas não
parou. Pelo contrário, aumentou os passos. Trêmulo! Apavorado!
Conseguiu, finalmente, sair da casa. Foi recebido pelo calor da tarde e pelo
vento refrescante, que bateu suavemente em seu rosto. Sentiu-se em
segurança, longe do ar opressivo e deprimente da maldita residência. Se
pudesse, nunca mais poria os pés ali!
Nervoso, acendeu um cigarro, enquanto andava. A primeira tragada foi
profunda, deliciosa, revigorante! Acalmou-se, ao sentir a fumaça dentro dos
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pulmões. Amaldiçoou-se, por ter acreditado que uma velha senil pudesse ter
condições de ajudá-lo. Além disso, os olhos malignos dela, mais sua voz
maquiavélica, ainda estavam nítidos em sua memória. Tentou lembrar do
que gritara, quando segurou sua mão, mas não conseguiu. Teria gritado em
latim? Hebraico? Provavelmente não. Não quis pensar no choque que sentira
nem na impressão que tivera, de que algo havia passado da mulher para ele.
Claro que fora apenas impressão! Aquela velha feia, na verdade, não
passava de uma enganadora, que utilizava truques sujos para lograr trouxas
como ele.
→ Sou mesmo um panaca. → murmurou, chateado.
Percorreu uma rua deserta, macabra e exótica, sem a presença de
nenhum ser humano. Subitamente se deu conta de que as casas, todas com
jardim e varanda, todas com um só pavimento, estavam quietas demais e
com as portas e janelas fechadas. Era como se não possuíssem moradores,
refletiu, pasmo. Não gostou de saber disso! A solidão, naquele instante,
passou a oprimi-lo. Assustado, aumentou as passadas... sem ousar olhar
para trás! Temia ver novamente a velha, na porta da casa vermelha,
chamando-o, com sua voz esganiçada. A velha ou... um troço mais
horripilante???
→ Merda! Tenho que sair daqui, antes de enlouquecer.
Alcançou, finalmente, a esquina. Suspirou, aliviado, na entrar na
avenida “F400”. Jogou o resto do cigarro fora e chamou um táxi. Entrou
apressadamente no veículo e ocupou o assento ao lado do motorista.
Só respirou com mais calma, quando o táxi se movimentou.

V
Pagou o taxista e entrou no apartamento, emburrado, às 16h45min.
Ao ver dona Márcia, que tinha acabado o serviço, procurou controlar a
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raiva e a ansiedade, para não fomentar conselhos desnecessários.
→ Lavei e sequei as roupas. → ela informou → Deixei-as no varal,
no banheiro. Aconselho a tirá-las amanhã. A cera líquida, para piso, acabou.
Ah, sim! A torneira da pia do banheiro está com vazamento.
→ Tudo bem. Irei trocá-la, em breve.
→ Você está bem? → sentiu o olhar dela, fixo e curioso.
Lástima! Não deu certo, pensou. Ela percebeu. Para disfarçar, suspirou,
emitiu um falso sorriso e disse:
→ Claro que estou bem. Estou apenas com sono, só isso.
→ Está pálido. → sentiu o olhar maternal dela → Devia parar de
fumar e beber, Macto. Não brinque com sua saúde, meu filho.
Conselhos bobos! Típicos de quem não sabia o que era viver
prazerosamente bem. Se ela soubesse o sufoco que acabara de enfrentar...
Para não alongar o papo, deu a ela o dinheiro do pagamento e a acompanhou
até a porta.
→ Até sábado, dona Márcia.
→ Até. Cuide-se, Macto. Você é um bom homem.
Uma vez sozinho, rasgou o papel, com o anúncio da bruxa (já vai tarde,
desgraçada!) e abriu uma lata de cerveja. Jogou-se no sofá e assistiu o
segundo tempo do futebol, partida válida pela série B. Fumou. Ingeriu o
conteúdo de mais duas latas de cerveja. Depois do jogo, tomou banho. A
água expurgou todos os seus temores, toda a sua irritação. De banho tomado
e revigorado, aproveitou para cochilar, curtindo o fim da tarde. Para sua
sorte, teve um sono tranquilo, sem pesadelos e, principalmente, sem
gargalhadas diabólicas.
À noite, tendo afastado a bruxa dos pensamentos, jantou carne assada,
com arroz, macarrão, salada e suco de laranja (abdicou da cerveja, pelo
menos por enquanto) e se preparou para o combate noturno. Ligou para
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Sheila. Como era de se esperar, a gordinha não se mostrou receptiva. Disse
que não poderia vê-lo, durante a semana, porque iria viajar, a trabalho.
Talvez dentro de quinze dias, quem sabe? Ocultando a raiva, deu-lhe o
número do telefone fixo e pediu-lhe que, assim que retornasse da viagem,
entrasse em contato. Rasgou o papel, que continha o número do telefone
dela, e o jogou no lixo.
Ligou para Patrícia. Esta, para sua surpresa, ao contrário da Sheila,
evidenciou uma simpatia contagiante. De modo objetivo, informou que
queria, sim, sair com ele. Maravilha! Mas não poderia ser neste final-desemana, pois tinha alguns compromissos inadiáveis. Tudo bem.
Combinaram um encontro para a próxima sexta-feira, na frente do “Málaga
Forró Club”. Desligou, plenamente satisfeito. Mal via a hora de detonar
aquela loira!
Vestiu calça jeans e camisa meia-manga, vermelha, com listras verticais
brancas. Saiu e foi, de táxi, até o “Malinter”. Era a primeira vez que ali
entrava e gostou do que viu. Ambiente luxuoso, com um psicodélico jogo de
luzes, música de alto nível e belas mulheres. A multidão se agitava, numa
alegria ímpar. Acendeu um cigarro e ocupou uma das mesas. Tudo corria
bem, no início. Bebeu duas cervejas e dançou com três mulheres. Convidouas para beberem com ele à mesa, mas nenhuma delas aceitou. Sem
desanimar, prosseguiu com sua luta, abordando mais garotas.
Por volta das duas horas da madrugada, tendo dançado com oito
mulheres e levado o “fora” de todas, estava sentado, tomando cerveja e
fumando um cigarro. Encarava uma morena baixinha, que dividia a mesa
com duas amigas. O pagode corria solto, agitando a turma. Quando a
morena olhou na sua direção, levantou o copo, sorrindo, oferecendo a
bebida. A morena sorriu (o que era um bom sinal), mas também levantou o
próprio copo, como que dizendo que não queria mais cerveja porque já
estava bebendo. Aproveitando a receptividade dela, levou o dedo indicador
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aos lábios, no típico gesto que significava “posso falar com você? ”. A
morena, para seu azar, balançou a cabeça, negativamente. Uma pena...
Poderia até insistir, mas estava ficando cansado de tantas rejeições.
Chateado, percebeu que as mulheres do “Malinter” só queriam beber e
dançar. Mais nada. Talvez devesse ir a uma casa de programa, para aliviar
sua tensão sexual.
Preparava-se para voltar a dançar (no que seria mais uma tentativa de
obter sucesso no ato da conquista), quando...

Sentiu alguma coisa errada com seu corpo!
VI
Subitamente, começou a sentir terríveis dores no peito!

Pareciam contínuas e brutais agulhadas, que furavam seu coração sem
piedade! Com a dor e sem poder raciocinar, largou o cigarro e colocou as
duas mãos no peito. Buscou o ar, enquanto se curvava. Com esse movimento
brusco, acabou por bater com o cotovelo na mesa, derrubando a garrafa, que
se espatifou, no chão. Um casal ouviu o barulho e se aproximou. Ao
perceber sua agonia, o homem tirou seus óculos, o deitou no chão e
começou a fazer massagens cardíacas, numa tentativa de reanimá-lo.
Tentava respirar, mas não conseguia! Sua visão ficou turva, de tal
forma que passou a ver apenas vultos, à sua volta. A dor lancinante
arrebentava com seus neurônios! Delirou! Iria morrer ali, num patético clube
de pagode? Morrer em agonia, de modo tão estúpido, com aquela dor
desgraçada a torturá-lo? Não! Não posso morrer assim, pensou, desesperado.
Queria gritar, gritar bem alto, pedindo ajuda! Chegou a abrir a boca, mas
involuntariamente, exibindo a língua torta. Sua pele mudou de cor,
adquirindo o horripilante tom arroxeado! Onde estava o ar? Por que batiam
nele? Sem que pedisse, as pancadas no peito foram substituídas pelo
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exercício conhecido como “respiração boca-a-boca”. Um homem fazia isso
nele?!? Um homem soprava o ar para dentro de seu corpo? Apesar de
nojento, deu certo. Tão súbita como surgiu, a dor no peito foi embora,
desapareceu completamente. Sentiu o ar voltar aos seus pulmões! Não iria
mais morrer! Sensacional! Aliviado, num ato reflexo, empurrou o vulto para
longe de si e gritou, com dificuldade:
→ Afaste-se! E-Estou... estou... bem.
Sentou-se e olhou ao redor. Uma multidão o cercava, curiosa. Era, a
contragosto, o alvo das atenções. Baixou a cabeça e passou as mãos nos
cabelos, visivelmente constrangido. Arfava, ainda sem respirar direito. Sua
pele readquiriu a cor original. Tentou se levantar, porém, enfraquecido, não
conseguiu. Pelo contrário, sua visão voltou a ficar turva e, sem que pudesse
evitar, desabou novamente no piso. Perdeu os sentidos e não viu mais nada.

VII
Acordou num quarto de hospital, com a agulha do soro espetada no
braço direito. Seus óculos estavam sobre o nariz. Os sapatos, no chão. Sentiu
o antipático cheiro de remédios e não gostou de estar ali. De imediato
percebeu que havia pagado “mico” no “Malinter”, o que era lamentável. Isso
não deveria ter acontecido!
Uma enfermeira morena, baixinha e que aparentava ter mais de
quarenta anos, entrou na sala, com sua maletinha de aço.
→ Bom dia! → ela disse, sorrindo → Vejo que acordou para a vida.
Isso é muito bom. Agora, com licença.
A enfermeira, após abrir a maletinha, tirou o soro e aplicou-lhe uma
injeção. Em seguida, agora sem sorrir, colocou o termômetro em sua axila
esquerda e enroscou o aparelho em seu braço, para medir sua pressão.
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→ O... que... a-aconteceu? → perguntou, ainda tonto.
→ Você teve um pequeno ataque cardíaco. Está no Hospital Estadual
Max Lisbot. → ela tirou o termômetro e o aparelho de medir pressão e deu
uma olhada. Fez anotações numa caderneta → Sem febre. Ótimo.
→ H-Hoje... é... que... dia?
→ Manhã de domingo. → colocou o soro → Um lindo dia, por sinal.
→ Quando... p-poderei sair? → sentiu ligeira dor de cabeça.
→ Desculpe, mas só o médico poderá lhe dar essa informação.
→ Ok. Q-Quero ir... ao... b-banheiro.
A enfermeira tirou novamente o soro e o ajudou a caminhar,
lentamente, até o banheiro. Queria tomar banho e escovar os dentes, mas se
contentou em urinar e defecar. Lavou as mãos e o rosto e fez o caminho de
volta.
→ Agora descanse, → ela recolocou o soro → que o médico chegará
daqui a pouco. Você sairá dessa sem problemas, ok?
→ O-Obrigado.
Sozinho no quarto, sentiu vontade de fumar. Profunda vontade! No
entanto, apesar de ainda estar com as roupas da festa, notou que sua carteira
de cigarros havia sumido. Provavelmente a maldita enfermeira, por ordem
do médico, seria a responsável pelo sumiço. Merda! Eles não poderiam ter
feito isso com ele. Bando de safados!
O médico entrou. Era um homem branco, magro e alto. Devia ter entre
trinta e cinco e quarenta anos. Explicou que tivera um leve ataque cardíaco,
mas que não teria seqüelas. Poderia voltar a levar uma vida normal, desde
que seguisse algumas recomendações médicas.
→ Seria interessante que iniciasse uma dieta. → ele frisou → Deveria
comer mais frutas e legumes e evitar gordura, fritura, cerveja e,
principalmente, o cigarro. O seu vício é, sem dúvida, o grande responsável
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por estar aqui. Pense nisso. Ah, sim. Se possível, deveria começar a fazer
exercícios físicos. Caminhada. Natação. Ou isso ou voltará a ser nosso
hóspede.
→ Tudo... b-bem... doutor. → mentiu, de modo lacônico, para não
alimentar discussões, pois sabia que não poderia seguir dietas.
→ Assim é que se fala. → o médico sorriu → Procure uma
nutricionista o quanto antes. Se tudo der certo, amanhã te darei alta e uma
dispensa médica de oito dias. Ah, sim. Gostaria de saber uma coisa: é
verdade que essas dores desapareceram, no clube, antes de seu desmaio?
→ S-Sim... é... v-verdade...
→ Hum... Interessante.
→ P-Por... que... doutor? → não gostou do olhar dele.
→ Por nada, não. É apenas um detalhe técnico, que colocarei no meu
relatório. Você tem alguma dúvida, que queira tirar agora?
Estaria aquele médico escondendo alguma coisa? Não quis abordar o
sumiço dos cigarros, pois sabia que não iria adiantar. Procurou pensar em
algo que pudesse esclarecer, mas nada encontrou. Estava cansado demais!
→ Isso nunca... tinha me acontecido... antes. → murmurou, apenas.
→ Foi apenas um aviso. Uma chance lhe foi dada. Aproveite-a. E se,
por um acaso, o que acho difícil de acontecer, as dores retornarem, me
procure, ok? → sacou um cartão de papel, do bolso da jaqueta → Aqui está
o número do meu telefone funcional. Ligue, se tiver dúvida.
→ Obrigado. → agradeceu, colocando o cartão no bolso da calça.
Depois que o médico saiu, notou que suas mãos tremiam. Droga! Era a
crise de abstinência, pois nunca tinha passado tanto tempo sem fumar.
Dormiu mal, naquela noite, sonhando com a fumaça de cigarro.
Angustiado! Deprimido!
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VIII
Recebeu alta na segunda-feira, por volta das dez horas da manhã, e
voltou para casa. Guardou o cartão do médico na carteira.
Mesmo com vontade de fumar, controlou-se e procurou, primeiro,
regularizar sua situação no trabalho. Ligou para seu chefe, de nome Ricardo,
e informou que sofrera um leve ataque cardíaco, na madrugada do sábado.
Como consequência, teria que ficar em casa, descansando, sem fazer
esforços físicos, por oito dias. Retornaria na outra segunda-feira, com a
papelada médica. Acrescentou que o Pedro, seu colega de sala, estava a par
da rotina de sua função e que poderia substituí-lo, cumulativamente, sem
problemas. O senhor Ricardo, que era boa pessoa, lhe desejou uma ótima
recuperação.
→ Cuide-se, Macto. → ele disse, solícito → E lembre-se: a saúde
vem sempre em primeiro lugar. Bom descanso.
→ Obrigado.
Decidiu não ligar para a ex-esposa nem para os filhos. Não quis deixálos preocupados sem necessidade. Além disso, sabia que iriam enchê-lo de
conselhos inúteis, especialmente sua filha, que era do tipo certinha.
Ligação concluída, sentou-se no sofá e, com as mãos trêmulas...
acendeu um cigarro. Sugou com avidez a fumaça, após um longo tempo
longe dela. Que maravilha! Como poderia viver sem isso? Impossível!
Talvez desse um tempo na cerveja. Ou diminuiria a quantidade. Talvez
fizesse uma dieta. Comer frutas e legumes, dissera o médico. Quem sabe?
No entanto, largar o cigarro era algo que estava acima de sua capacidade.
Não tinha forças para tanto.
Terminou de fumar e tirou as roupas, fins tomar um banho, antes de sair
para comer alguma coisa. Pretendia passar a tarde no shopping, circulando
pelas lojas ou vendo um filme. Teria que aproveitar essas curtas e
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inesperadas férias, que lhes vieram a calhar. Como era bom ficar distante
daquela papelada!
Ia entrar no banheiro, animado...
... quando, subitamente... começou a passar mal!

IX
Sentiu novamente as terríveis dores!

Só que, dessa vez, atacaram seu cérebro!
Agulhadas diabólicas perfurando seus neurônios! Gritou e colocou as
mãos na cabeça! Apavorado! Ajoelhou-se, tentando buscar o oxigênio.
Rastejou, nu, para fora do banheiro, numa tentativa de alcançar o telefone.
Arranhou os dedos no piso. Notou que as dores aumentavam, na medida em
que se movimentava. Teve que parar, no corredor, não suportando a agonia.
Abriu a boca, para poder respirar com menos dificuldade. Lágrimas desciam
por seu rosto. Pensou que iria morrer! Pensou que tudo estava acabado! Seu
cérebro parecia que ia explodir! Malditas dores! Malditas dores!
→ Meu Deus! → gritou, em desespero → MEU DEUS!
Virou-se, ficando com o peito para cima. Apertava a testa, com as
mãos, tentando afastar as dores. Começou a se debater, dando “chutes” no ar
e virando de um lado para outro. Machucou o joelho direito, numa das
paredes do corredor, com tais manobras bruscas. Não sabia onde foram parar
seus óculos. Puxou os cabelos. Vendo que a dor não passava, tentou se
levantar. Ao fazê-lo, cambaleou e bateu com a cabeça na parede. Mais
dores! O sangue começou a descer, do ferimento na testa. Caiu de joelhos,
chorando. Viu-se à beira do caos! Viu-se à beira da morte! Tudo teria
durado cinco, seis minutos?
Subitamente, como que por milagre, as dores desapareceram! Incrível!

Não sentia mais dores no cérebro!
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Seu joelho direito, em contrapartida, doía. Dorzinha chata! A testa
também. Enxugou as lágrimas. Tentou se levantar, mas não pôde. Tonto,
pálido e com a vista embaçada, desabou no piso de ladrilho.
A partir desse momento, não viu nem sentiu mais nada.

X
Quando abriu os olhos, notou que se encontrava deitado no piso do
corredor, nu e sem os óculos. Sentou-se, lentamente, e procurou,
visualmente, por eles. Encontrou-os na frente da porta do banheiro. Pegouos, com as mãos trêmulas. A lente esquerda estava rachada, o que era uma
péssima notícia, pois teria que comprar outra.
Sua cabeça latejava, porém era uma dor diminuta, nem um pouco
parecida com a que sentira, antes. O sangue da testa havia secado. Seu
joelho direito doía e parecia inchado.
Tentou se levantar. Conseguiu, apesar da dor no joelho.
Com a mão direita apoiada na parede, olhou o relógio: 16h20min.
→ Merda! → vociferou, meio que assustado.
Isso significava que havia ficado desacordado por mais de cinco horas!
Impressionante! De imediato se lembrou do que aconteceu. As dores no
cérebro! Provavelmente havia tido uma espécie de AVC leve, embora sem
maiores seqüelas, uma vez que podia mexer os braços e as pernas. Nervoso,
perguntou-se o que estava acontecendo com ele. Primeiro, um leve ataque
cardíaco. E agora, isto. Seria seu corpo “avisando” de que precisava fazer
um check up geral urgentemente? Que teria, acima de tudo, de mudar seus
hábitos? Não teve dúvidas de que chegara a sua vez. Teria que ir, realmente,
ao médico, embora os detestasse! Não tinha alternativa!
Afastou os pensamentos, ao sentir sede, fome e vontade de urinar.
Claudicando, entrou no banheiro e urinou, aliviando a pressão da bexiga.
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Aproveitou para tomar um banho demorado. Saiu, depois, do banheiro, e
entrou no quarto, onde colocou, lentamente, por causa do joelho, bermuda
cinza e camisa meia-manga vermelha. Passou creme à base de diclofenaco
dietilamônio no joelho, para diminuir o inchaço. Tomou um comprimido,
para a dor de cabeça. Passou álcool e mertiolate na testa e cobriu o pequeno
ferimento com “band aid”. Na cozinha, tomou suco de laranja com bolachas.
Repentinamente cansado, decidiu tirar um cochilo. Jogou-se na cama de
casal e, mal se deitou, apagou completamente.

XI
Levou outro susto, ao acordar às oito horas da noite. Havia dormido
mais que o previsto, o que não era um bom sinal, uma vez que não
costumava dormir muito, durante a tarde. Irritado, tomou banho e vestiu
calça jeans e camisa meia-manga azul. Antes de sair, acendeu um cigarro e
começou a fumá-lo, sentado no sofá, enquanto via o jornal, na televisão. Isso
o acalmou. Talvez tomasse uma cerveja, para comemorar.
O telefone tocou. Atendeu, com preguiça:
→ Alô!
→ Oi, pai. → ouviu uma voz feminina, que conhecia muito bem.
→ Oi, filha. → tentou dar tranquilidade à voz, mas não teve êxito.
→ Está tudo bem com o senhor?
A luz vermelha se acendeu, em sua mente. Alguém teria contado a ela?
→ Claro, filha.
→ Liguei para seu trabalho e disseram que o senhor pegou dispensa
médica. Mas não quiseram explicar o motivo. O que houve?
→ Nada. Apenas peguei uma gripe, só isso.
→ Sua voz está diferente. → ela parecia ansiosa → Tem certeza de
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que está bem?
→ Claro que estou bem, filha. Não se preocupe.
→ Liguei para dizer que o almoço, deste domingo, será na churrascaria
“Hilty”. É um restaurante novo, mas dizem que a comida é ótima. Pode ser?
Uma vez por mês ele e os filhos almoçavam juntos, para colocar o papo
em dia. Eles sabiam que adorava churrasco. Devido a isso, sempre
escolhiam uma churrascaria diferente, para fugirem da rotina. E pagavam a
conta, ainda por cima. Tinha que reconhecer que seus filhos eram
maravilhosos!
No entanto, com certeza por causa dos ataques que sofrera, não estava a
fim de ir, neste final-de-semana. Por outro lado, se dissesse “não” aos filhos,
ambos iriam desconfiar e viriam visitá-lo rapidamente. Se vissem o
ferimento na testa e percebessem sua dificuldade em andar, não o deixariam
em paz, sem dúvida. Como o almoço era no domingo, o lógico seria ir e
torcer para que os ferimentos sarassem, até lá.
→ Tudo bem, filha. → respondeu, tentando colocar normalidade na
voz → Pode ser na “Hilty”. Gostei da ideia.
→ Valeu, pai. → ela pareceu satisfeita → Até domingo, então.
Beijos!
→ Beijos, filha. Tchau!
Conseguira convencê-la? Esperava que sim. Terminou de fumar e saiu.

XII
No restaurante “Pelliguer” pediu frango cozido, com arroz, farofa,
macarrão, salada e batatas fritas. Como acompanhamento, cerveja. Fumou
mais um cigarro, enquanto esperava. O local estava quase cheio, numa
animação contagiante. Além do mais, a música (lenta internacional, ótima,
apesar de não conhecer o cantor) dava um clima suave ao ambiente.
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Adorava comer no “Pelliguer”, que não era tão caro, a comida era bem
preparada (com saborosos temperos) e ficava localizado perto do
apartamento o suficiente para se ir a pé. Não ligou para o fato de seus óculos
possuírem uma das lentes rachada, com um feio risco vertical. Dane-se!
Ficou de olho em duas mulheres, que jantavam bife. Duas belas
morenas, ambas na faixa dos trinta anos. Deveria enviar um torpedo, por
meio do garçom, para elas? Daria certo? Lembrou que a última vez em que
fez sexo foi no sábado anterior a este último. Em consequência, estava com
a libido à flor da pele! Com vontade, mesmo, de usufruir das delícias de um
corpo feminino. Precisava aliviar a pressão sexual urgentemente, para não
enlouquecer. Já havia decidido: assim que terminasse de comer, iria, de táxi,
ao “Luxurius Drinks”, para uma noitada inesquecível! Com o que mais
poderia gastar seu dinheiro?
Porém, no exato instante em que o garçom depositava os pratos na
mesa, um novo ataque teve seu início!

Sentiu horripilantes dores no... estômago!
XIII
As agulhadas retornaram, atingindo seu estômago com uma força cruel
e sobrenatural! Cruéis agulhadas! Gritou, largou o cigarro, dobrou-se e
colocou as duas mãos no local afetado. Não resistiu e acabou por cair no
brilhante piso do restaurante, derrubando a cadeira. Seus óculos sumiram. O
caos se instalou no local. O garçom, assustado, deixou cair a bandeja,
jogando frango, arroz e farofa para todos os lados. As pessoas viraram suas
cabeças, para olhar.
Contorceu-se todo, esperneando, enquanto gritava de dor! Rolou no
piso, batendo nas “pernas” de outra mesa, derrubando a cerveja de um casal.
O garçom, trêmulo, tentava juntar os pratos. Os frequentadores, além dos
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demais garçons, correram para perto, para tentar ajudar. Notou que mãos
seguravam seu corpo, pressionando-o de encontro ao piso, numa tentativa de
evitar que rolasse e se machucasse. Seu rosto havia mudado de cor,
tornando-se amarelado. Saliva saía de sua boca. Sua respiração ficou
entrecortada, pois o ar não chegava facilmente. Seus gritos ecoavam no
recinto, num tom animalesco, enquanto suas mãos continuavam a pressionar
o estômago.
A multidão o cercava, muitos deles apavorados. Ouviu um grito, de
alguém pedindo um médico. Uma mulher gritava “meu Deus!” a toda hora.
Não conseguia pensar em mais nada. Aquilo doía demais! Pediu aos céus
que acabassem com aquele sofrimento. De repente, como se suas preces
fossem atendidas, as dores despareceram e foi como se jamais houvessem
aparecido!
Parou de se debater. Abriu os olhos, afastou as mãos do estômago, e se
sentiu envergonhado, ao ver aqueles inúmeros olhos fixos nele. Sentou-se,
sentindo dor no joelho machucado. Suava. Limpou a boca.
→ Você está bem, senhor? → uma das mulheres perguntou,
preocupada.
→ S-Sim... → respondeu, com dificuldade.
Tentou se levantar, mas não pôde. Sua vista ficou turva! Não conseguiu
se equilibrar! Tornou a cair, perdendo os sentidos. O manto das trevas o
cobriu.

XIV
Acordou num quarto limpo e organizado, deitado numa das camas.
Sozinho. Cercado por algumas aparelhagens médicas. Como da outra vez,
tomava soro. Percebeu que estava sem os óculos. Merda! Devia ter
quebrado, na queda. Uma ligeira dor de cabeça o incomodava. Seu joelho
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doía.
Minutos depois, uma enfermeira jovem e bonita entrou no recinto. Era
uma loira nitidamente falsa, porém dona de um corpo extremamente sensual,
no uniforme branco. Desejou-a à primeira vista, apesar do estado deplorável
em que se encontrava. Sim. Não teve dúvidas de que precisava se aliviar
sexualmente. Afinal, pensava em sexo até nos momentos mais difíceis.
Ela, ignorando seus olhares libidinosos, mediu sua pressão e
temperatura e acrescentou que o médico determinou que se fizesse um
exame mais acurado em seu estômago, para verificar se havia algo de
errado.
→ Onde... e-estou? → quis saber, tonto, encarando aqueles belos olhos
esverdeados → Que... h-hospital.. é... esse?
→ Na verdade, o senhor está na Clínica Santa Esmeralda. Um casal
que estava no restaurante o trouxe para cá. Eles se prontificaram a pagar
todas as despesas médicas.
→ Clínica... p-particular?
→ Sim. → ela preparou uma injeção → Uma das melhores da cidade.
O senhor está, sem sombra de dúvida, em excelentes mãos. Garanto-lhe.
→ Onde... e-está... esse... c-casal?
→ Foram embora. Não quiseram se identificar. O senhor é um homem
de sorte. Agora fique quieto. → ela aplicou-lhe a injeção.
Obedeceu, contrariado. Já estava ficando de saco cheio de tomar tanto
soro e injeção. O que estava acontecendo com ele? Num curto período de
dois dias sofrera três ataques súbitos e angustiantes.
Isso não era normal! Precisava investigar essa porcaria!
Mesmo assim, vendo a linda enfermeira, não perdeu a oportunidade.
→ Você... tem... n-namorado? → perguntou, ao vê-la sem aliança.
→ Sim. Claro. Por que a pergunta? → ela fingiu não entender aonde
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ele queria chegar. Guardou o material na maletinha de aço, séria e
concentrada.
→ Por... n-nada... → tentou sorrir, mas a dor o impediu. De repente, o
desejo passou → E-Esquece... Você... v-viu... meus... óculos?
A enfermeira abriu uma gaveta e mostrou os óculos, com apenas uma
das lentes, justamente a que estava rachada.
→ A outra quebrou, quando o senhor caiu. Sinto muito. Ah, sim. Sua
carteira também está conosco.
→ Tudo... b-bem... → murmurou.
Assim que recebesse alta, compraria novos óculos. Também pretendia
conhecer o casal que o ajudou. Talvez os recompensasse, um dia. Um ataque
em pleno lugar público! Lástima! Mais um “mico” para sua coleção.
A enfermeira tornou a guardar os óculos. Aproveitou para pedir que o
levasse ao banheiro. Urinou e lavou o rosto e as mãos.
Dormiu na clínica. Pessimamente e com uma irresistível vontade de
fumar. Daria tudo por um cigarro, naquele momento!

XV
Sentia-se bem melhor, na terça-feira.
Passou o dia na clínica, realizando todos os exames impostos pelo
médico. Ressonância magnética, doppler , raio-x, etc. Porém, no início da
noite, recebeu uma notícia, no mínimo, estranha.
→ Não há nada de errado com seu estômago. → ouviu o médico dizer,
ao visitá-lo, no quarto → Nem câncer nem infecção intestinal nem úlcera
nem qualquer outro tipo de problema. Não sei como você pôde sentir tantas
dores no local. Estou impressionado. Talvez tenha tido uma dor de barriga,
devido a ter ingerido comida estragada. Embora, dentro da lógica, mesmo
comendo comida estragada, não devia ter sofrido dores tão profundas.
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Talvez... → ele fez uma pausa, como se pensasse em algo. Depois, como
que tendo desistido de falar, continuou → Bem, mas como o senhor está
recuperado, e isso é o que importa, lhe darei alta, amanhã. E lembre-se: caso
volte a sentir as mesmas dores, o que acho que não ocorrerá, peço-lhe que
nos procure, para que possamos investigar com mais profundidade, ok?
→ O que o senhor quis dizer com talvez?
→ Eu disse talvez?
→ Sim. O senhor ia me dizer algo, mas mudou de ideia. → começou a
ficar irritado → Vamos, doutor. Não sou trouxa. Se estou com algum tipo
de problema mais grave, quero saber!
→ Bem...
→ Diga logo que porra é essa que eu tenho, doutor! → sentou-se.
→ Por favor, deite-se. Não precisa ficar tão nervoso.
Obedeceu, pálido e tenso.
→ Não há nada de errado com seu estômago nem com sua saúde, de
um modo em geral. Eu só ia dizer que achava que seu problema, que suas
dores estomacais, eram, na verdade, dores psicossomáticas.
→ Psi o quê? Pode me explicar melhor, doutor?
→ Dores psicossomáticas. Ou, falando de modo mais vulgar, dores
psicológicas. Você pode não acreditar, mas existe uma quantidade incrível
de pessoas que sofrem de dores, em várias partes do corpo, de fundo
psicológico. São dores que estão, por incrível que pareça, na mente da
pessoa e não no físico. Um trauma na infância, por exemplo, que tenha
afetado um dos principais sistemas que geram o equilíbrio do corpo humano,
ou seja, o psicológico ou o neurológico ou o endocrinológico ou até mesmo
o imunológico, podem causar, anos mais tarde, essas dores. Conflitos
psíquicos, de ordem emocional, também são responsáveis por tais
problemas. Uma desilusão amorosa, um divórcio, ser vítima de um assalto,
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etc. Acredito que seja o seu caso, embora outro problema não possa ser
descartado. Só uma serie de exames mais acurada, realizada por um
especialista, poderá detectar o que realmente está acontecendo com você.
→ Dores psicossomáticas. → refletiu um pouco, já sem o nervosismo
de antes → Fui casado por vinte anos, mas estou separado da minha esposa
há dois. Isso teria algo a ver?
→ Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Volto a afirmar: só um
especialista, após uma bateria de exames, poderá lhe dar uma resposta mais
precisa.
→ E se o senhor estiver enganado?
→ Nesse caso, você terá novas dores, e, se forem físicas, um outro
especialista encontrará a causa, com certeza.
→ Doutor, quero que saiba não acredito nessa bobagem de dores
psicossomáticas. Isso é pura babaquice. Mas vamos supor que eu tenha sido
atacado por essas dores. O que devo fazer?
→ Primeiro, consultar um neurologista. Ele realizará, em você, como
eu disse há pouco, uma bateria de exames. Se nada for encontrado, o neuro o
encaminhará para o anestesiologista. Se este também não resolver, o que
acho difícil, com certeza o aconselhará a procurar um psicólogo.
→ Psicólogo?
→ Isso mesmo. E saiba que eles curam mesmo, pessoas com
problemas mentais e psicológicos, apesar da mídia e do povo pensarem o
contrário.
→ E se o psicólogo não der jeito?
→ Nesse caso, você terá duas opções: ou conviver com tais dores pelo
resto da vida ou procurar outros médicos.
→ Que médicos?
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→ Outros anestesiologistas, outros neurologistas e até um psiquiatra.
Ou, na pior das hipóteses, médicos de outras áreas, como ortopedia,
fisioterapia, obstetrícia, etc, porém que se especializaram em combater as
dores.
→ Esses tipos de médicos existem?
→ Sim. São os chamados interventores da dor. Cada um com seu
próprio método de combate à dor, embora, na maioria dos casos, sem
resultados positivos cientificamente comprovados. Mas não custa nada
tentar.
→ Então é isso. O senhor acha que fui atacado por dores psicológicas.
→ Você é quem afirmou tal coisa. Eu só disse que acho que o seu caso
seria o de dores psicossomáticas ou psicológicas, como queira. Mas estou
especulando. Volto a afirmar: somente os exames poderão dar um
diagnóstico mais preciso. Por ser este um assunto polêmico é que eu havia
decidido não abordá-lo. Não queria que você ficasse preocupado à toa.
→ À toa? Quer dizer que não serei atacado novamente?
→ Quem sabe? As probabilidades lhes são favoráveis.
→ Sei, sei. Bem, doutor, para finalizar esse nosso papo, o senhor me
aconselha, então, a procurar um neurologista.
→ Num primeiro momento sim, desde que volte a sentir as dores.
Suspirou. Percebeu que não havia mais nada que pudesse dizer.
→ Obrigado, doutor. → disse, cobrindo-se com o lençol.
→ Não fique preocupado. Tenho certeza de que não vai precisar de um
neurologista ou de qualquer outro especialista. Garanto-lhe. → o médico
falou, sem muita convicção, e, vendo que fingia dormir, saiu.
Dormiu mal, pensando no que ele dissera. Dores psicológicas! Estaria
enlouquecendo? Perdendo a lucidez? Ou teria sido atacado por alguma
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espécie de vírus ou bactéria raros? Estaria morrendo??? Bosta! Não teve
dúvidas de que somente um neurologista ou anestesiologista poderia ajudálo. Iria consultar um deles (ou os dois), assim que saísse daqui. Oh, como
queria fumar, naquele momento! Como sempre. Era um escravo do vício,
reconhecia. Não poderia viver sem o maldito cigarro!
No dia seguinte, recebeu alta e foi para casa.
Depois do banho, acendeu um cigarro (como era bom tê-lo de volta,
velho amigo!) e, sentado no sofá, com a televisão ligada, entrou em
reflexões.
Seu estômago estava em perfeitas condições. Apesar disso, foi atacado
pelas dores. Um troço esquisito! Dores num estômago sem infecções.
Como? Dores psicológicas, dissera o médico. Otário!
Perguntou-se, utilizando o mesmo raciocínio, se as dores que tivera no
peito não seriam também psicológicas. Será? Somente o médico que lhe
atendera poderia lhe dar uma resposta mais precisa. Resolveu ligar para ele.

XVI
Sacou o cartão da carteira e ligou.
→ Pois não? → reconheceu a voz do médico.
→ Bom dia, doutor. Meu nome é Macto e sou aquele paciente que o
senhor atendeu no domingo, lembra?
→ O do ataque cardíaco?
→ Esse mesmo.
→ Lembro de você, sim. Está melhor?
→ Sim.
→ Em que posso servi-lo?
→ Doutor, gostaria de tirar uma dúvida. O senhor chegou a fazer um
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exame no meu coração, para saber se havia algo de errado com ele?
→ Por que está me fazendo essa pergunta?
Porque tivera três ataques dolorosos e misteriosos, num curto período
de tempo! Três! Também porque um médico babaca dissera que as dores
que sofrera no estômago seriam de fundo psicológico. E, principalmente,
porque, devido a esses fatores, queria descobrir o que realmente estava
acontecendo com ele. Mas não se daria ao trabalho de revelar tudo isso ao
médico, até para evitar aborrecimentos desnecessários.
→ Por nada, não. → respondeu → Apenas curiosidade.
→ Foi bom você ter indagado. No dia eu não quis tocar nesse assunto,
mas fiz alguns exames, sim. Superficiais, confesso, mas fiz.
→ E a que conclusão chegou?
→ Que não havia absolutamente nada com seu coração. As artérias não
estavam entupidas, não havia indícios de tumor ou inchaço ou qualquer
outro problema. Seu coração estava em perfeitas condições, assim como
alguns órgãos e artérias ao redor.
→ Mas o senhor havia dito que eu tivera um leve ataque cardíaco.
→ Falei aquilo porque era a coisa lógica a dizer. Os sintomas que você
evidenciou eram típicos de um ataque cardíaco: dores no peito, náuseas,
falta de ar, desmaio. Não tinha como dar outro diagnóstico.
→ Doutor, se entendi bem o que o senhor falou, eu não tive um ataque
cardíaco, porque meu coração estava legal. Tive apenas sintomas parecidos
com os de um ataque cardíaco, é isso?
Pausa. Pôde ouvir o suspiro do médico, que relutava em admitir um
erro.
→ Sim. Você tem razão. → ele disse, segundos depois → Eu não
queria dizer, rapaz, mas, devido à sua excelente percepção, sou obrigado a
revelar. Devido a seu coração estar bem, achei, num primeiro momento, que
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suas dores foram, digamos assim, causadas por fatores psicológicos e não
físicos. É até estranho eu, um médico, proferir tal afirmação, mas foi a
impressão que tive, no dia. Essas dores são conhecidas, utilizando o jargão
médico, como dores psicossomáticas. Traduzindo, foi como se seu cérebro
houvesse produzido tais dores, entende? Dores mentais. Um trauma na
infância, por exemplo, pode causar, anos depois, dores em determinadas
partes do corpo. Dores psicológicas, cujas causas a medicina não consegue,
num primeiro instante, detectar. Estou afirmando isso porque, segundo você
mesmo me informou, essas dores desapareceram repentinamente, no clube, o
que, num ataque físico, seria impossível, sem medicação.
→ Foi por esse motivo que o senhor me perguntou se era verdade que
as dores haviam desaparecido.
→ Isso mesmo. Achei estranho, no dia, pois não tinha lógica.
Suspirou.
→ Traduzindo, o senhor pensou que eu tivesse inventado tais dores.
→ Engano seu. Na verdade, eu tinha certeza de que você sentiu
mesmo, essas dores. Só que achei, na hora, que sentiu as dores sem ter
nenhum tipo de doença física, o que é raro, porém perfeitamente possível. O
cérebro humano, do ponto de vista da Medicina, mesmo nos dias atuais,
ainda nos é quase um ilustre desconhecido. Acredite. Ele é capaz de fazer
coisas incríveis, bizarras e absurdas, que fogem completamente da alçada
médica. Para nossa sorte, no entanto, casos como o seu são raros. Além
disso, as dores só atacam, na grande maioria das vezes, apenas em uma
oportunidade e logo desaparecem, como se nunca tivessem chegado. Daí
minha tranquilidade. Daí o motivo porque lhe dei alta e não quis tocar no
assunto. Obviamente que tudo isso que falei foi somente uma impressão
minha . Não quer dizer que seja verdade. Só uma serie de exames poderá
confirmar o real motivo de suas dores. Isso se elas voltarem a incomodá-lo,
o que não acredito que aconteça.
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→ Ou seja, partindo desse princípio, não terei mais dores no coração.
→ Dores no peito, que é algo completamente diferente. Eu não diria
isso, embora acredite que as probabilidades de acontecer novamente, pelo
menos nos próximos dois, cinco anos, sejam mínimas, quase zero. A não ser,
claro, que você continue a fumar e a levar uma vida sedentária. Mas para
evitar que isso ocorra, seria interessante que passasse a realizar, por
precaução, exames periódicos. Um check up geral, uma vez por ano, seria
bom.
→ E aí o senhor mentiu para mim.
Pausa. Ouviu nitidamente o suspiro do médico.
→ Sim. Menti porque sabia que você estaria bem e que poderia levar
uma vida normal. E menti, principalmente, porque não queria que você
achasse que eu estaria afirmando que enlouqueceu ou que inventou as dores.
→ Entendo. → decidiu contemporizar, para não alongar o diálogo →
Doutor, o senhor pode até ficar chateado, mas quero dizer que não acredito
nessa babaquice de dor psicológica. Não acredito mesmo. Toda dor é
provocada por doença física e ponto final.
→ Uma pena que pense assim...
→ Pois é. E se eu não ligasse agora, nunca ficaria sabendo dos seus
pensamentos, né? Morreria sem saber.
→ Peço desculpas por isso. Fiz para o seu próprio bem. E fiz por que
sabia, como disse antes, que você iria se recuperar. É impressionante com
você deduziu essas coisas. Eu, sinceramente, não esperava receber uma
ligação sua, com tais questionamentos. É surpreendente. A não ser que... →
ele pareceu, subitamente, desconfiado → Você voltou a sentir as dores?
Voltou?
→ Obrigado, doutor, por ter me esclarecido alguns pontos.
→ Espere! Você voltou a...
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→ Adeus!
Desligou o telefone.

Médicos desgraçados!, pensou, irritado. Estão escondendo alguma
coisa! Precisava descobrir o que era.
Nervoso, ia acender outro cigarro, quando...

Foi novamente atacado!
XVII

Sentiu angustiantes dores nas costas! As agulhadas retornaram, cruéis e
horripilantes, furando e estraçalhando suas costas. Largou o cigarro e
desabou no chão, em agonia. Sentiu falta de ar. Seus braços e pernas
começaram a tremer. Debatia-se, tentando vencer as dores. Soltou um grito
de dor, ao bater o joelho machucado no sofá. Saliva saía de sua boca.
→ Não! Não! Não! → gritou, em desespero.
Cinco minutos depois, quando pensou que iria morrer, as dores
sumiram, tão rápidas como chegaram. Viu-se deitado no piso, de bruços,
arfando como um cão. Rapidamente se ergueu e sentou-se no sofá. Limpou a
boca. Passou as mãos nos cabelos. Procurou inundar os pulmões com
oxigênio.
→ Merda! → murmurou, meio que irritado, meio que receoso.
De repente, sem que pudesse evitar, sua visão ficou embaçada e ele
desmaiou, no sofá mesmo. De novo! A escuridão o envolveu brutalmente.

XVIII
Despertou às 15h25min, sentindo uma ligeira dor de cabeça e uma forte
dor no joelho direito.
Levantou-se, lentamente, pegou o cigarro (jogando-o na cesta de lixo
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→ controlou a vontade que sentiu de fumá-lo) e seguiu, capengando, para o
banheiro, onde urinou e tomou banho. Percebeu, no espelho, que seus olhos
mostravam olheiras assustadoras, que lhe davam um aspecto... sujo. Parecia
um mendigo. Lamentável! As dores nas costas seriam psicológicas? Todo o
seu sofrimento seria psicológico? Merda! Desse jeito acabaria
enlouquecendo. No quarto, passou o creme no joelho. Tomou mais um
comprimido. Vestiu calça jeans e camisa meia-manga azul.
Com fome, comeu bolachas de água-e-sal, com suco de laranja.
Sem pensar em mais nada (mesmo porque precisava superar essa
desgraça ) saiu e foi, de táxi, a uma ótica. Ignorando a dor no joelho,
mostrou os óculos quebrados para a funcionária e encomendou outro, com as
mesmas lentes. Ela disse que na sexta-feira estaria pronto.
Seguiu para o Hospital Central e marcou consulta com o neurologista,
para a tarde de sexta-feira. Na emergência, recebeu uma injeção, fins ajudar
a desinchar o joelho. Como reforço, a enfermeira passou pomada e cobriu a
área afetada com gaze. Para finalizar a visita, trocou o curativo da testa.
De volta ao apartamento, cochilou um pouco.
Levantou-se, às 20h20min (novamente o maldito sono pesado!), tomou
banho, sentou-se no sofá e, diante da televisão ligada, pegou um cigarro. Ia
acendê-lo, mas, de repente, teve um lampejo de... lucidez. Olhou para o
cigarro. Olhou-o fixamente, como se olhasse para um animal em extinção.
Não soube, num primeiro minuto, porque fizera isso. Foi como se tivesse
tido um impulso, uma força interna extraordinária, um instinto animalesco,
que o avisava de que... Seria possível?!? Percebeu que aquele cigarro...
aquele bendito cigarro... brilhava... emitia um brilho diferente... exótico...
sobrenatural... como se quisesse transmitir-lhe uma mensagem. Sim! Era
como se pretendesse avisá-lo! Avisá-lo... de quê? Estaria ficando louco?
Então, sem que soubesse explicar, a si mesmo, o motivo, uma ideia
sinistra e exótica brotou, subitamente, em seus neurônios. Brotou de modo
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dantesco, profundo, vívido, como se já tivesse sido alojada ali há tempos.
Era uma ideia absurda, reconhecia, porém, no estado em que se encontrava,
mais aceitável que as teorias ridículas dos médicos. Ao pensar nisso, notou
que suas mãos começaram a tremer e gotas de suor desceram por seu rosto.
Era o medo! O medo de que algo pior que dores psicológicas pudessem estar
dentro de seu corpo! Se o que pensara fosse verdade, teria que tomar
providências com urgência! Ou isso ou viveria dias de nauseabundo terror!
E como saber? Como ter a absoluta certeza?
Decidiu fazer um teste. Não que tenha passado a crer nesses troços de
uma hora para outra. Há anos que não freqüentava uma igreja, mas
acreditava que existia um Ser Superior nos céus, imparcial e justo,
administrando o mundo. Acreditava, sim, embora não fosse religioso nem
tinha fé em quantidade suficiente para remover montanhas. No entanto, não
pôde resistir ao “aviso” misterioso emitido pelo próprio cigarro. Foi como se
seu cérebro houvesse entrado em pane, bloqueando seu ceticismo e
induzindo-o a uma dimensão mítica e surreal. Além do mais, precisava
urgentemente eliminar essa possibilidade ou enlouqueceria de vez!
Decisão tomada, guardou o cigarro, mesmo com vontade de fumá-lo.
Ao fazê-lo, o tremor de suas mãos diminuiu, embora ainda o perturbasse. A
sensação de medo desapareceu. Passou as mãos nos cabelos e respirou
fundo. Vício desgraçado! Para não entrar em parafuso e voltar atrás, optou
por sair.
Num dos restaurantes do bairro, jantou peixe frito, com arroz, farofa,
feijão cozido, salada e macarrão. Delícia! Tomou apenas refrigerante. Se
bebesse, sabia que a vontade de fumar (que já era terrível!) aumentaria. Não
havia perdido a fome, apesar dos problemas. A fome substituía a ânsia em
querer fumar. Saciado, voltou para o apartamento e passou algumas horas
vendo os programas na televisão. Deixou a carteira numa das prateleiras da
estante. Tentou afastar dos pensamentos o adocicado poder da fumaça nos
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pulmões. Teria que suportar! Teria que aguentar o máximo que pudesse!
Dormiu mal, com a vontade de fumar aumentando a cada segundo!

XIX
Acordou na quinta-feira, às oito horas, com novo ânimo. Apesar do afã
em querer colocar um cigarro na boca, sentia-se bem, pois já contava com
mais de vinte horas sem ter sofrido um ataque. Isso poderia significar duas
coisas: que seus problemas acabaram, com as dores sumindo
definitivamente; ou que aquilo que tanto temia estaria prestes a acontecer.
Tentando manter a calma, tomou banho, fez novo curativo no joelho e
na testa e detonou suco de laranja com bolachas de água-e-sal. Como
sempre.
Depois, viu televisão, na sala (ansioso!), até que, por volta das dez e
meia da manhã, não resistiu. Não conseguiu resistir! O troço queimava seu
peito como ferro em brasa! Com as mãos trêmulas e a garganta seca,
acendeu, enfim, um cigarro. Puxou a fumaça e quase delirou, tal o prazer
que sentiu! Como era bom! Como era bom, porra! Com o ato, sabia que
estava correndo perigo, mas tinha que saber! Afinal, o teste estava em
andamento, sua ideia posta em prática, numa tentativa de descobrir se tinha
ficado louco ou não.
Terminou de fumar (saboreou cada pedaço daquele cigarro) e jogava o
toco na cesta de lixo no exato instante em que a campainha tocava.
Assustou-se! Depois, ficou irritado. Não! Não poderia receber visitas agora!
Tinha que se livrar dessa pessoa o quanto antes. Aquela bosta poderia
estragar tudo!
Sem conter a raiva, seguiu para a porta e olhou pelo “olho mágico”.

Levou um susto!
Sua filha estava ali, do outro lado da maldita porta!
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XX
A princípio, pensou em não abrir a porta. No entanto, ela com certeza
estaria ouvindo o som da televisão e, com o nível de inteligência que
possuía, saberia que ele estava no apartamento. Teimosa, insistiria e não
desistira tão facilmente. Conhecendo o caráter de sua filha, notou que não
tinha como fugir do confronto. A desgraçada não havia acreditado nele!
Viera, claro, checar pessoalmente se estava realmente bem. Droga!
Suspirou, resignado.
Ok, ok, pensou. Que assim fosse. Ela saberia de tudo! Na verdade, no
fundo estava querendo mesmo desabafar com alguém, expurgar suas dúvidas
e angústias. Quem sabe se sua filha, apesar de jovem, não poderia ajudá-lo?
Abriu a porta e fixou os olhos naquele belo rosto, muito parecido com o
dele. Notou que ela usava um vestido rosa, discreto, com sutiã. Os cabelos
negros e lisos caíam sobre os ombros. O corpo era magro e sexy. Portava
bolsa a tiracolo e sapatos de salto médio. Era incrível como ficava mais linda
a cada dia, refletiu, com orgulho.
→ Oi, pai! → ela disse, sorrindo, porém com os olhos fixos nele.
→ Oi, filha. → beijou-a nas faces → Entre.
→ Cadê seus óculos? → ela perguntou, agora séria, enquanto entrava
na sala → E o que é isso na sua testa?
→ Sente-se. Quer beber alguma coisa?
Ela obedeceu, mas não quis tomar nada. Fungou o ar, metodicamente.
→ O senhor continua fumando. E, pelo que acabei de perceber, não
está nada bem. Seu joelho...
Sentou-se no sofá, ficando de frente para ela.

173

→ Filha, preciso te contar uma coisa. → disse, na defensiva.
→ É bom mesmo. O senhor está muito estranho. E não pense que me
enganou, com aquele seu papinho besta no telefone. Conheço o senhor o
suficiente para perceber que algo estava errado.
Não sabia como começar. Hesitava. E se ela não acreditasse? Mas
decidiu ir em frente assim mesmo.
→ Tive alguns... problemas. → começou → Quer dizer, sofri três
ataques.
→ Ataques? → ela estava visivelmente surpresa.
Contou tudo, exceto o encontro com a velha bruxa. Relatou, em
detalhes, os ataques que tivera e do porquê de ter machucado a testa e o
joelho e de ter quebrado os óculos. Para finalizar, disse que havia
providenciado novos óculos, e que, para recuperar a saúde, marcara consulta
com o neurologista. Pretendia, obviamente, se submeter a uma bateria de
exames.
→ Pai, o senhor teve o primeiro ataque dentro de um clube?
→ Exatamente. Eu...
Subitamente, colocou as mãos na região genital! Dobrou-se e,
subjugado pelas dores, viu-se projetado bruscamente de encontro ao piso.

XXI

Gritava, se contorcendo de dor! A saliva começava a sair de sua boca.
O rosto em tom cadavérico! Ao mesmo tempo, virava de um lado para outro,
descontroladamente, como um animal raivoso! As dores na virilha eram...
horripilantes! Parecia que seus testículos iriam explodir a qualquer
momento!
Sua filha, pêga de surpresa, levantou-se, sem saber o que fazer.
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→ Pai! Pelo amor de Deus, pai! → gritou, em desespero.
Jamais havia visto o pai em situação tão desesperadora! Percebeu que
teria que chamar ajuda. Ao tentar passar ao lado do corpo do pai, rumo ao
telefone, porém, esbarrou nele, sem querer, e caiu de frente, sobre o outro
sofá, machucando o punho direito. Gritou de dor, assustada! Sentou-se e,
controlando o medo (era obrigada controlar o medo, para poder ajudá-lo!),
massageou a área afetada, sem tirar os olhos do pai que, tendo parado de se
movimentar, gritava baixinho, com o corpo completamente dobrado, na
posição fetal, as mãos na virilha. Seus gritos eram angustiantes! Atingiu seu
coração com uma crueldade inenarrável! Seu pai iria morrer? Estaria
morrendo? Não! Não poderia perdê-lo! Precisava alcançar o telefone o
quanto antes! Para tal, tirou os sapatos e subiu no sofá. Deu alguns passos
desajeitados (evitando tocar o corpo do pai) sobre o imóvel, até sair do outro
lado. Em passadas lentas e trôpegas, as lágrimas descendo, o punho doendo,
erguia o aparelho, quando...
Subitamente, seu pai parou de gritar. O silêncio que surgiu a
surpreendeu, profundo e reconfortante, como se fosse uma coisa inédita
naquele apartamento. Bendito silêncio!
→ Pai! Pai! → gritou, chorando, e correu para ele.
Não sentia mais dores. Todavia, ao ver a filha tão de perto, linda e
apavorada, ficou emocionado. Emocionado e triste. Afinal, não queria (não
queria mesmo!) que sua princesa, a quem tanto amava, fosse testemunha de
seu atormento. Isso era pior do que todas as dores do universo!
→ Tu... tudo... b-bem... f-filha. → murmurou, num esforço
descomunal, tentando ocultar as lágrimas.
Tentou se levantar, mas como das outras vezes, não conseguiu. Sua
visão ficou turva e seu corpo entrou em pane. Desmaiou. De novo!
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XXII
Acordou mais uma vez num quarto de hospital.
A rotina era a mesma: soro e injeções. A enfermeira dissera que estava
no Hospital Central, internado às pressas na manhã de quinta-feira.
→ Q-Que... horas... s-são? → perguntou, ainda embriagado.
→ Quatro horas da tarde. O senhor dormiu um bom tempo.
Com a ajuda da enfermeira, uma negra bonita, foi ao banheiro, onde
urinou e lavou as mãos e o rosto. Não gostou de sua imagem, refletida no
espelho. Péssima! As olheiras eram visíveis e nojentas. Seu rosto havia
mudado de cor. Estava com uma palidez permanente, num hórrido tom
amarelado, que lhe dava um aspecto tenebroso. Seu rosto lembrou o de um
zumbi, como nos filme de terror da década de oitenta.
→ M-Meu rosto... e-está... → iniciou o comentário, baixinho, mas ao
notar que a enfermeira se encontrava na porta, desistiu.
→ Algum problema, senhor? → ela perguntou, solícita.
→ N-Nada, não. T-Tudo.... b-bem...
Voltou para a cama, tenso e deprimido.
Meia hora depois, recebeu a visita dos filhos e da ex-esposa. Sua exesposa ainda era uma loira bonita, apesar de estar acima do peso. Poderia têla amado por um longo tempo, se não fosse tão ciumenta e irascível. As
brigas se sucederam, levando ao fim do relacionamento. Hoje nada sentia
por ela, exceto uma forte indiferença. Já seu filho era tão alto como ele,
apesar de ter tendência a engordar. Nunca seria um atleta, pensou, pesaroso.
Bonito e inteligente, porém preguiçoso. Pelo menos tinha a vantagem de não
fumar e não beber, o que, por si só, era um negócio gratificante.
→ Pai, o senhor tá amarelo! → foi o comentário dele, de modo
objetivo e sincero, assim que entrou na sala.
Tentou sorrir, mas a dor de cabeça não permitiu.
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→ Oi, Cláudia. Oi, Paulo. → disse, após beijar a todos. Encarou a
filha, que estava com o punho direito coberto por gaze → Desculpe, filha.
→ Tudo bem, pai. Por sorte sou do tipo desconfiada. Se não fosse, o
senhor poderia estar, Deus me livre, em situação bem pior.
→ Espero que, depois dessa, aprenda a lição, crie juízo e pare de fumar
de uma vez por todas. → sua ex-esposa soltou, maliciosamente. Há anos
que tentava convencê-lo a largar o vício, sem sucesso, embora, quando o
conheceu, ele já fumava. Na verdade, este era mais um dos motivos de suas
brigas.
Nada respondeu, pois não estava em condições de discutir com quem
quer que seja. Não iria cair na armadilha dessa megera.
Conversaram por mais de uma hora. Sua filha disse que o almoço foi
adiado para o outro domingo, caso estivesse são. E seria na casa deles, como
comemoração por estar recuperado. Na vida pessoal, confirmou que
continuava cursando engenharia elétrica, estudando inglês e trabalhando
numa firma de engenharia, onde ganhava um excelente salário. Acrescentou,
para sua felicidade, que não tinha namorado e nem pretendia ter tão cedo.
Ótimo, pensou, satisfeito. Sua ex-esposa, no entanto, só para provocá-lo,
revelou que estava saindo com um homem. Não quis saber de nenhum outro
detalhe. Não lhe interessava. Que se dane! Desejou-lhe boa sorte. Seu filho
tinha sido dispensado do Serviço Militar (ainda bem!) e estava fazendo
cursinho, para ser aprovado no Vestibular, objetivando entrar numa
faculdade. Não sabia que curso iria seguir. Talvez a área de informática, ele
que era viciado em computadores. Iria passar, com certeza. Prometeu a todos
que iria fazer todos os exames possíveis, para se curar. Só não pôde
prometer que iria parar de fumar porque não tinha forças para tal. Não tinha
mesmo!
Despediu-se de todos e, vendo-se sozinho, chorou, triste, ciente de que
dificilmente iria vê-los de novo.

177

Isso porque já sabia o que havia causado todos os ataques!
XXIII
Na sexta-feira, recebeu a visita do neurologista, a pedido da filha. Teve
que contar sobre os outros ataques que sofrera, omitindo, porém, as
conversas que tivera, com os outros médicos. Ele não precisava saber!
O neurologista, de nome Mário, disse que ele teria que permanecer no
hospital, até que a bateria de exames fosse concluída. Aceitou, mesmo
sabendo que de nada adiantaria. Passou, em consequência, o final-de-semana
ali, realizando aqueles inúteis e chatos exames: ressonância magnética,
dopplers, raios-x, eletro, exames com ultravioleta, mais os de sangue, fezes,
urina, pele, oftalmológicos, neurológicos, cardíacos, obstétricos, etc. Todos
em caráter de urgência. Um sufoco! E isso sem que pudesse fumar um
cigarro sequer, o que lhe deixou com uma sensação de tétrica angústia!
Praticamente não dormiu, nas três noites, dominado pela irresistível e
diabólica vontade que sentiu de fumar! Uma merda total!
Na segunda-feira, depois do almoço, com a paciência no limite (doido
para sair daquele lugar tedioso!), teve nova conversa com o médico.
→ Que estranho. → ele disse, mostrando algumas folhas de papel.
→ O quê, doutor? → perguntou, mesmo sabendo a resposta.
→ Eu e meus colegas, o doutor Eduardo, também neurologista, o
doutor Alberto, cardiologista de renome, e o doutor Hugo, um brilhante e
experiente anestesiologista, no intuito de ajudá-lo, realizamos todos os
exames possíveis. Fizemos, na realidade, um check up geral, no seu corpo.
Nada foi deixado de lado, aí incluídos os exames do HIV, hepatite, herpes,
etc. No entanto, obtivemos um resultado surpreendente.
→ Como assim?
→ Do ponto de vista clínico, por incrível que possa parecer, você está
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com a saúde em perfeitas condições. Seus órgãos vitais estão em excelente
estado. Apesar disso, sentiu dores no peito, na cabeça, no estômago e nos
órgãos genitais. Devo confessar que jamais havíamos presenciado algo
parecido. Seu caso é realmente único, no mundo.
→ Isso significa dizer que já posso ser liberado?
→ Bem, não é nossa intenção liberá-lo tão cedo, rapaz. Você não
percebe a gravidade de seu caso? Não podemos correr o risco de perdê-lo,
pois outras pessoas podem estar com o mesmo problema. Como nosso
conhecimento é limitado, somos obrigados a consultar especialistas de
outros Estados e até de outros países, para que investiguem o que realmente
está acontecendo. Eles, com certeza, darão uma solução definitiva ao seu
caso.
Ao ouvir as palavras do médico, percebeu, irritado, que havia se
transformado numa espécie de aberração. Seria uma cobaia humana!
Cientistas malucos do país e do mundo inteiro viriam cercá-lo, incomodá-lo
com agulhadas e outras baboseiras. Exames que não levariam a nada! Isso
sem contar no que sofreria, com a terrível cobertura da mídia, dos repórteres
abelhudos e chatos, que não o deixariam em paz por muito tempo.

Não poderia permitir isso!
→ Doutor, e seu eu não quiser fazer novos exames?
→ Você é louco? → o médico parecia excitado → Quer correr o risco
de morrer? Quer correr, principalmente, o risco de deixar de salvar outras
vidas?
→ Não quero me transformar numa aberração!
→ Não pense dessa forma, rapaz. Pense nas vidas que poderá salvar. É
imprescindível que se submeta a novos exames, para...
→ Doutor, não quero fazer nenhuma porra de exame, entendeu? →
gritou, com raiva → Quero é ir embora dessa merda, isso sim!
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Sentou-se, o rosto vermelho, os olhos arregalados.
→ Acalme-se, rapaz. Peço que reconsidere suas palavras.
→ Não vou reconsiderar porcaria nenhuma! Ou o senhor me dá minha
alta ou irei embora daqui agora!
→ Enfermeira! Enfermeira! → o médico gritou, olhando para a porta.
Percebendo que eles não o deixariam sair do hospital tão cedo, decidiu
aloprar, decidiu agir! Empurrou o médico com as mãos, com força (ele caiu
no piso, após soltar um gemido baixo) e se levantou, no momento em que a
enfermeira entrava na sala. Tirou o soro. Viu um filete de sangue desceu por
sua veia, mas não se preocupou. Empurrou a enfermeira (que bateu com as
costas na parede) e, depois que saiu, fechou a porta. Percebeu que havia uma
chave na fechadura e não hesitou. Trancou a porta. Jogou a chave no piso,
embaixo do bebedouro situado na frente. Colocou a mão esquerda sobre a
veia, mantendo-a ali. Caminhou pelo largo corredor em passos claudicantes,
por causa do joelho machucado. Naquele instante, parecia um zumbi, com
aquela ridícula roupa hospitalar (verde-clara), os passos incertos, o rosto
pálido e a mão esquerda segurando o braço direito. Dane-se! Não poderia
permitir que o pegassem. Precisava sair daquele maldito hospital o quanto
antes! Ou isso ou sua morte seria uma questão de tempo!
Para sua sorte, o corredor estava vazio. Havia um posto de enfermagem,
porém do outro lado do corredor. Daquele lado, tudo tranquilo. Alcançou,
enfim, o imenso elevador. Apertou o botão. Enquanto esperava, ouviu as
batidas na porta do quarto que acabara de deixar. Merda! Mais um pouco a e
as outras enfermeiras ouviriam o barulho. Por que a maldita porta do
elevador não abria? A qualquer momento tudo poderia estar perdido. Já
ficava nervoso, quando a porta, enfim, se abriu. Entrou no elevador e
apertou o botão “T”. O motor do elevador zumbiu. Sentia-se tonto. Sua
cabeça doía, bem como seu joelho direito. Fechou os olhos por alguns
segundos. Tirou a mão esquerda da veia e notou que o sangue havia parado
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de descer. Ninguém mais entrou naquele elevador, o que também lhe foi
benéfico. As coisas pareciam estar dando certo. Suspirou, tenso.
Saiu do elevador e deu de cara com seis pessoas: três homens e três
mulheres. Todos olharam para ele com curiosidade. O que estariam
pensando? Ignorando-os, deu seis passos e parou, ao alcançar o corredor.
Olhando ao redor, percebeu que o local estava cheio, com um intenso
movimento de pessoas, entre pacientes, visitantes e funcionários do hospital.
Ótimo sinal, pensou. Virou à esquerda e começou a andar lentamente, no
meio daquela multidão. Seria plotado por alguém da recepção? O médico e a
enfermeira já teriam saído do quarto? Teriam pedido ajuda? Seria pêgo a
qualquer momento? Seus pensamentos pessimistas não se confirmaram.
Passou pela recepção (as duas recepcionistas atendiam a várias pessoas, num
tumulto típico de um grande hospital público) sem problemas.
Respirou fundo, aliviado, quando se viu no imenso estacionamento.

XXIV
Chamou um táxi, um Siena branco, de quatro portas. Forneceu um
determinado endereço ao motorista, que pareceu não se importar com o fato
de estar usando roupas hospitalares. Não tinha dinheiro, mas isso era o que
menos importava, no momento. Era, a partir daquele instante, um fugitivo,
um louco (do ponto de vista dos médicos desgraçados), com uma doença
rara, que precisava ser contido. Estaria sendo caçado implacavelmente.
Perguntou-se o que sua filha diria, quando soubesse disso. Dane-se!
→ Sou... m-médico. → disse, ao sentir o olhar curioso do taxista.
Torcia para que ele não soubesse identificar os diversos tipos de roupas
que os médicos costumavam usar.
→ De qual especialidade, doutor?
→ Clínico... geral... → respondeu, com dificuldade.
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Estaria o taxista desconfiado?
→ Poderia... ir... c-com... mais... rapidez? → murmurou, sentindo a
cabeça latejar → N-não... não... estou... me... sentindo... b-bem...
→ Ok, doutor.
O taxista aumentou a velocidade e não fez mais perguntas. Aproveitou
para fechar os olhos e encher os pulmões com a maior quantidade possível
de oxigênio. Seu joelho direito doía. Um cigarro! Daria tudo por um cigarro!
Mas precisava se conter! Precisava ter o absoluto controle!
Meia hora depois, o táxi virou à direita, entrando na rua Plínio Fress.
Respirou fundo, em total estado de tensão!
Sim! Havia chegado a hora do confronto!

XXV
→ Pare ali.
O táxi parou diante da casa vermelha. Era 15h35min.
→ Espere aqui. → disse → Já volto.
→ Ei! Não posso... → ouviu o taxista gritar.
Sem ligar para a reclamação do motorista, saiu do carro e entrou, com
raiva, na casa. De imediato sentiu o cheiro! Na verdade era um fedor
nauseabundo, parecido com o de carne apodrecida! Seu estômago
embrulhou. A custo conteve a vontade que sentiu de vomitar! Não havia
ninguém na sala. Mas sabia onde ela se encontrava. Seguiu para a sala de
paredes vermelhas.

Levou um susto!
XXVI
A escrivaninha havia sumido. O frio ali dentro não condizia com o calor

182

da rua. Arrepiou-se! O ambiente era de puro terror! Encarou a velha bruxa,
de apelido Roxa, que se encontrava de pé, perto da parede dos fundos. Como
que à sua espera. Estava descalça. Usava um vestido longo e preto, com as
mangas cobrindo os braços. No rosto, uma máscara também preta, grotesca e
horripilante. Era a máscara de um demônio, de feições assustadoras: olhos
grandes e brancos, pupilas negras verticais, nariz proeminente, boca grande,
dentes pontiagudos, cabelos azuis e espalhados e um pavoroso chifre na
testa. Hórrida! Nunca tinha visto nada parecido! A velha segurava alguma
coisa, que não conseguiu identificar.
Sem medo, parou diante dela.
→ Eu sabia que você voltaria. → ouviu a velha proferir, com sua voz
esganiçada, embaralhada pela máscara.
→ Quero... q-que... tire a... a... p-porra... do.. f-feitiço! → gritou, após
muito se esforçar. Só não conseguir explicar, a si mesmo, o motivo de ter
dito aquilo. Seguia apenas seu instinto, embora sem ter a certeza absoluta de
que estaria certo. Talvez estivesse ficando louco, refletiu.
A bruxa, para sua surpresa, começou a rir. Soltou uma maquiavélica
gargalhada, que reverberou pelas paredes de forma dantesca, fazendo seus
músculos estremecerem. Gargalhada zombeteira, de alguém que nada tinha
perder e que parecia apenas estar se divertindo. De repente, a velha parou de
rir, e, sem dar um passo sequer, proferiu, como que com ódio:
→ Eu não devia, mas vou explicar. Preste bastante atenção, seu
imprestável fodido! Meu marido morreu, há um ano, de câncer nos pulmões.
Fumava muito. Você, seu desgraçado, não tem ideia do quanto eu o amava!
Você não tem a menor ideia do quanto ele sofreu. → teria notado um brilho
estranho nos olhos dela? → Por isso, prometi a ele, no seu leito de morte,
que viveria somente para livrar outros homens desse vício maldito. Do meu
jeito, claro. Utilizando o meu poder, o meu método maligno! Infelizmente
até hoje não consegui, pois só encontrei homens fracos, sem força de
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vontade. Homens que se entregaram sem lutar. E você, seu miserável, é o
sexto. É minha sexta tentativa. E, pelo que estou vendo, para meu desgosto,
será mais um fracasso, será mais uma pérfida derrota! Ah, como isso me
enche de raiva! Se pudesse, acabava com todas as fábricas de cigarros do
mundo!
Não teve dúvidas de que estava diante de uma louca! De alguma forma,
ela fazia algo que a Medicina não conseguia explicar. Provavelmente teria
pacto com diabo ou qualquer merda parecida! Impossível? Até há alguns
minutos diria que sim. Naquele instante, porém, descobriu que teria que
rever seus conceitos religiosos e suas crenças.
Bem, seja lá o que fosse que ela estava fazendo, teria que tomar uma
atitude drástica ou esse troço continuaria interminavelmente! Aquela bruxa
teria que ser contida a qualquer preço!

Mas, antes, precisava saber!
→ O... q-que... a-aconteceu... c-com... os... os... o-outros? → ousou
perguntar, mesmo ciente da resposta.
→ O q-que... v-você... a-acha? → ela riu mais uma vez.
→ Sua... sua... → gritou, indignado.
Irado, não conseguiu se conter. Correu para cima da velha, os braços
estendidos, os dedos em riste, o ódio no semblante! Contudo, devido ao seu
estado, não conseguiu correr com a velocidade que pretendia. De repente,
notou que a bruxa, ao invés de se afastar, ergueu a mão direita, apontando
alguma coisa na sua direção. Um punhal! A desgraçada estava armada! Pêgo
de surpresa, não teve tempo de se desviar. Gritou, ao sentir o objeto perfurar
seu peito. Seu corpo estremeceu! Mesmo assim, segurou, com a disposição
que buscou no fundo da alma, o pescoço da velha, por baixo da máscara.
Apertou com força, com ambas as mãos! A velha soltou um grunhido e caiu.
Desabou por cima dela e continuou apertando. Precisava matá-la! Estaria,
com o ato, salvando dezenas de vidas! Aumentou a pressão naquele pescoço
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nauseabundo. Quase sufocou, ao sentir o fedor de carne podre, que emanava
daquele corpo carcomido! Um lixo! Uma podridão que jamais pensou
encontrar!
Uma golfada de sangue brotou de sua garganta, sujando a máscara dela.
O ar lhe faltava! A dor no peito era lancinante, ignóbil, insuportável! Mas
não largou o pescoço da bruxa, que se debatia, desesperada, mexendo braços
e pernas! Apertava com força! A velha devia estar surpresa. Provavelmente
não contava com esse tipo de reação, por parte de uma vítima. Com certeza
os outros homens não tiveram tempo de fazer isso.
Travou-se, na sala fedorenta, uma luta do bem contra o mal. Luta
ferrenha, em que um homem grande, com o peito perfurado, apertava o
pescoço de uma velha frágil. Luta esta que durou poucos minutos.
Subitamente, para sua satisfação, percebeu que a velha parou de se mexer!
Cansado e sem forças, jogou-se de lado, trêmulo e pálido! Deitado de
costas, ao lado da bruxa, olhou para o cabo do punhal, que brotava de seu
peito, no meio de todo aquele sangue. Estava morrendo! Juntou as últimas
energias de seu corpo e tentou tirar a arma. Já ia cobrir o cabo com seus
dedos, quando naquele instante, viu o taxista, que surgiu no umbral da
entrada, como um fantasma curioso. Seria seu salvador? Daria tempo?
→ MEU DEUS! → ouviu ele gritar, apavorado.
Sem pegar o cabo do punhal, encarou o taxista, ergueu os braços e
tentou orientá-lo a procurar ajuda. Não conseguiu. Sangue saiu de sua boca,
ao invés de palavras. Não podia respirar! Estremeceu! Não pensou em
cigarros (sabia que nunca mais iria fumar, na vida!) e, sim, nos filhos. Nos
filhos queridos, jovens, sadios e repletos de vida, a quem tanto amava. E
tudo por causa de um maldito bilhete, encontrado no banco de um ônibus.
Havia cumprido a missão? Havia feito a coisa certa? Conformado, emitiu
um curto grunhido animalesco, que foi o último de sua vida.
Depois, não viu nem sentiu mais nada.
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Definitivamente.
XVII
O jornal “Verdade Suprema”, o principal da cidade de “F...” noticiou,
dois dias depois, como manchete de destaque:
“Anciã e homem são encontrados mortos”
“Um crime estranho ocorreu, no bairro FG, mais precisamente na rua

Plínio Fress. A senhora Mirna Laroza, de 76 anos, viúva, foi encontrada
morta, em sua residência, juntamente com o senhor Macto Hizy Vergara, de
45 anos, contador da firma ‘Caimad’. De acordo com o que foi apurado, o
senhor Macto havia, minutos antes, fugido do Hospital Central, onde se
encontrava em tratamento, após agredir o médico, doutor Mário, de 42
anos, e a enfermeira Lindalva, de 30. Depois de sair do hospital, o senhor
Macto pegou um táxi e foi até a casa pertencente à senhora Mirna, que é
conhecida por trabalhar como cartomante e curandeira. Tudo leva a crer
que os dois travaram uma discussão, cujo motivo seria o fato do senhor
Macto ter responsabilizado a senhora Mirna por seu estado de saúde. No
calor da discussão, o senhor Macto atacou a senhora Mirna, que, apesar
disso, teve tempo de perfurá-lo, no peito, com um punhal de aço. A partir
daí, um fato inusitado aconteceu. O senhor Macto matou a senhora Mirna
por estrangulamento e depois, morreu, fulminado pela punhalada. O senhor
Aldenor, de 52 anos, o taxista que conduziu o assassino à residência, tendo
estranhado o fato do mesmo não ter pago a corrida, entrou na casa, para
cobrá-lo, mas se deparou com os corpos. Chamou a polícia e, ainda em
estado de choque, não quis dar declarações à imprensa. Os familiares do
senhor Macto também não quiseram se manifestar. A senhora Mirna era
viúva, tendo perdido o marido há cerca de um ano, e não possuía filhos.”
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Quatro dias depois, outra notícia chocou a cidade:
“Show de horror na casa da curandeira ”
“Uma cena macabra, que aumentou o mistério em torno do crime da

rua Plínio Fress, no bairro FG! A polícia encontrou, enterrados no quintal
da residência da senhora Mirna Laroza, de 76 anos, assassinada
recentemente pelo senhor Macto Hizy Vergara, os corpos de cinco homens,
que estavam desaparecidos há meses. Isso chocou a sociedade! Os corpos
apresentavam sinais de perfuração no peito, que correspondem à da ponta
do punhal pertencente à senhora Mirna. A polícia está investigando, para
descobrir o que motivou, por parte da senhora Mirna, o assassinato dos
homens. Se é que foi ela quem os matou, segundo declarou o investigador
Fernando. Fontes seguras afirmam que ela lidava, às escondidas, com
Magia Negra e que praticava rituais satânicos. Livros sobre bruxaria e
satanismo, encontrados na estante da senhora Mirna, confirmariam tais
declarações. Além disso, um recipiente de vidro, contento sangue humano,
foi achado na geladeira dela. Um homem, morador da rua Plínio Fress, que
não quis se identificar, afirmou que a senhora Mirna teria dito, certa vez,
que havia feito um pacto com o diabo. Os familiares dos homens
assassinados já foram notificados e negaram que eles teriam tendência a
fazer esse tipo de coisa ou que tivessem qualquer relação com a senhora
Mirna. Para finalizar, várias perguntas ficaram no ar. Foi a senhora Mirna
que matou realmente os homens? Ou ela teria um cúmplice? Seria o senhor
Macto esse cúmplice? Que coisas dantescas estariam acontecendo na
residência da senhora Mirna? Por que teria matado aqueles homens? Quem
era, na verdade, a senhora Mirna? Uma bruxa? Uma louca? Ou apenas
teria surtado temporariamente? Teria ela assassinado também o marido?
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Talvez nunca saibamos a resposta, concluiu o investigador.”
FIM
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A VINGANÇA DO MORTO

PARTE UM - O ASSASSINO
I
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.

A casa!
De um pavimento, pintada de verde-claro. Murinho na frente →
metade alvenaria, metade grades de ferro. Atrás do murinho, no centro, um
jardim bem cuidado. Do lado esquerdo, a porta da sala e sua respectiva
grade de proteção. Do lado direito, a espaçosa garagem.
Havia um carro naquela garagem. Uma BMW azul-búzios.
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Nova! Reluzente!
Animou-se, uma vez que a presença do veículo era o claro sinal de que
poderia dar início às ações.
Olhou o relógio: 15h25min.
Tarde de sol. Calor dos infernos!
Usava um terno azul-marinho, com sapatos pretos e lustrosos. Roupa
que detestava! O maldito tecido, além de sufocante, “pinicava” sua pele! Um
lixo!
Conduzia → na mão direita → uma maleta preta, tipo 007, cujo
objetivo era lhe dar a aparência de um empresário bem sucedido.
Sentia-se um panaca, isso sim!
Para completar o disfarce → peruca loira, óculos escuros e bigode
postiço. A peruca produzia coceira em seu cocuruto. O bigode causava a
impressão de que iria cair a qualquer momento. Uma lástima!
Tudo isso ideia do desgraçado do contato!
Daria certo? Esperava que sim. Caso contrário, seria preso ou morto.
Simples. Sem outro tipo de alternativa. Teria, portanto, que ter cuidado...
muito cuidado!
Parou na frente da casa e deu uma rápida olhada ao redor.

A rua!
Larga e bem asfaltada. Estritamente residencial. Os prédios → a
maioria com mais de dez andares → se mesclavam às suntuosas casas, estas
quase mansões; inúmeras com dois ou três pavimentos, jardins, garagens e
varandas.
Esta era, sem dúvida, a rua dos endinheirados, dos que não se
preocupavam com o futuro!
Esperava morar num lugar como esse, um dia.
No lado sul da rua, de onde viera → nenhum carro parado. Apenas uma
jovem bonita se aproximava, caminhando displicentemente na calçada.
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Apenas ela.
No lado norte → um Scort prata e um Monza cinza, parados a cerca de
oitenta metros, do lado esquerdo. Um casal conversava, na frente de uma das
casas, a aproximadamente cento e dez metros. Uma senhora se aproximava,
conduzindo um feioso poodle pela coleira.
No mais, tudo tranquilo. A calmaria da rua era reconfortante.

Maravilha!
Preparou-se para o combate.
Primeiro, depositou a maleta na calçada. Segundo, sacou → de um dos
bolsos do terno → um lenço branco. Terceiro, enxugou o suor da testa. Sol
miserável! Quarto, envolveu a mão esquerda com o lenço. Quinto, pegou a
maleta. E sexto, abriu o portão pequeno, com a mão protegida pelo lenço.

Tenso!
Atento aos menores detalhes!
Percorreu a rampa de cerâmica → com o jardim do seu lado direito →
e parou diante da porta. Notou que a grade não estava trancada; evidência do
quanto a dona da residência era displicente.
Era chegado o momento! Não tinha mais como recuar!
Apertou a campainha. Guardou o lenço.
Esperou, com a adrenalina a dar-lhes leves arrepios.
A jovem bonita passou ali na frente, assim como a senhora com o
poodle. Tocou o bigode. O vento que soprava não ameniza o calor.
Mal via a hora de se livrar do terno!
Mal via a hora de tomar uma cerveja e fumar um delicioso cigarro de
maconha. Não poderia errar!
Havia treinado dicção → na quitinete → para evitar as gírias e os
palavrões. Ah, sim! Não poderia esquecer do “boa tarde!” e do sorriso
amistoso. “Mindows! Meu chefe. Assinar papéis”. Estava com a história na
ponta língua.
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Ela não poderia → e não iria! → desconfiar de nada.
Virou-se, ao escutar o barulho de chave na fechadura. Respirou fundo,
para controlar a ansiedade.
De repente, a porta se abriu.

Levou um susto!
II
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Viu-se diante de um verdadeiro monumento!
Como poderia descrevê-la?
Tão alta quanto ele. Teria entre vinte e cinco e trinta anos. Pele cor de
canela. Cabelos escuros, curtos e crespos.
E curvas... muitas curvas!
Os olhos esverdeados davam um vívido charme ao lindo rosto!
Usava uma blusa cor-de-rosa, decotada e sem sutiã → que deixava à
mostra as ondulações dos enormes seios →, e um short jeans curto, que
destacava a simetria de suas coxas grossas. Barriga reta, de quem malhava
bastante!
Muito mais bela e sexy do que o contato havia lhe informado.
Gostosa!

Tesuda!!!
→ Pois não? → ela disse, séria, com sua voz melosa e agradável.
Mostrou-se por inteira. Lânguida! Insinuante!
Chegou a baixar a blusa → para cobrir o umbigo → mas não parecia
constrangida em estar com pouca roupa diante de um estranho.
Refez-se do choque inicial! Suspirou, controlando o desejo. Teria que
se concentrar na porra da missão! Para tal, armou seu sorriso mais falso,
encarou aqueles olhos esverdeados e disse:

192

→ Boa tarde! Gostaria de conversar com o senhor Bruno Handel.
Captou o olhar de surpresa, que brotou naquele etéreo semblante.
→ Bruno? → ela indagou, pasma → Você disse Bruno?
→ Sim, senhora. Ele informou ao meu chefe que estaria me esperando,
hoje à tarde, neste endereço, para assinar urgentemente alguns papéis.
→ Não acredito. → estaria ela com raiva? Ou apenas decepcionada?
→ Quando ele disse isso?
Pergunta perigosa! Capciosa! Maledicente!
Teria que dar a resposta certa, a resposta lógica, para não produzir
qualquer resquício de desconfiança.
→ Hoje pela manhã. → respondeu, seguindo as orientações do
contato. O sujeito parecia saber de tudo.
Percebeu o movimento dos seios quando ela → nervosa → passou as
mãos nos cabelos. Apetitosos! Suculentos! Os mamilos pareciam querer
rasgar o tecido! Se pudesse atacá-los... se tivesse tempo...
→ Ele me paga.
→ Como?
→ Oh, desculpe. Estava apenas pensando alto. → ela soltou um
sorriso discreto → Como é seu nome? Bruno conhece você?
→ Paulo Fritz. → respondeu, internamente se divertido com aquilo. A
essa altura, o nervosismo havia ido embora. → Ele me conhece, sim.
→ Poderia, por favor, me informar o nome de sua empresa?
→ Mindows. Ele costuma fazer negócios com a gente.
Sentiu sobre si o olhar dela. Analítico! Sistemático! Deduziu o que
estaria se passando naquela mente oca. Homem alto, magro, bem apessoado,
usando terno e maleta caros. Inofensivo? Certamente. Um bandido? Claro
que não. Apesar da feia cicatriz, que ia do queixo até o lado esquerdo do
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lábio superior.
Por fim, ela agiu da maneira que era a prevista.
→ Desculpe, mas é que Bruno nunca fez isso. → murmurou, como
que pretendo se justificar pelo excesso de perguntas → Infelizmente tudo
tem uma primeira vez. → soltou outro sorriso divinal → Não quer entrar?

Deu certo!
A maluca permitiu que entrasse na casa!
O contato acertara em cheio, com o terno e a história da Mindows!
Eufórico por dentro, porém frio por fora, entrou na residência. Viu-se
numa sala espaçosa e imaculadamente limpa e cheirosa!
Cortinas na janela. Tapete vermelho → e florido → sobre o piso de
ladrilho. Quadros com desenhos de flores nas paredes. Sofá em formato de
“u” deitado, com capacidade para oito pessoas. Mesinha-de-centro. Lustre
fixado ao teto forrado de gesso.
Nas prateleiras da estante de fórmica → televisão de quarenta e duas
polegadas, aparelho DVD, aparelho de som, telefone fixo, vasos com flores,
livros, revistas, fotos em molduras, etc.
O luxo era visível em todos os objetos!
E pensar que o alvo bancava tudo isso, pensou. Puta esperta!
→ Sente-se, por favor. Irei chamar o Bruno.
→ Obrigado.
Obedeceu. Fixou os olhos no bumbum dela, quando se afastou.
Arredondados! Convidativos! Respirou fundo, para controlar a excitação!
Merda! Precisava se concentrar no trabalho.
Iniciou uma pequena operação.
Abriu a maleta e retirou um par de luvas de látex, cor da pele. Calçou as
luvas. Não teve dificuldade, pois havia treinado na quitinete. Com as mãos
enluvadas, retirou a pistola TAURUS, preta, que estava com o silenciador.
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Destravou a arma. Havia inserido o cartucho na câmara, depois que roubara
o carro, nesta madrugada.
Fechou a maleta e a ocultou atrás do sofá.
Levantou-se e foi → em passos acelerados → até a janela.
Escondeu-se atrás das cortinas.

Ansioso!
Querendo acabar com aquilo rapidamente, para poder sair o mais cedo
possível daquela casa!
Não precisou esperar muito. O homem logo apareceu na sala, com a
morena no seu encalço. Já tinha visto aquele rosto antes, numa foto.
Teria entre quarenta cinco e cinquenta anos. Alto, branco e loiro. Olhos
azuis. Cultivava um bigode fino, no estilo dos mexicanos. Igual ao da foto.
Estava nu da cintura para cima e usava bermuda branca. Era musculoso,
como se malhasse continuamente. Com certeza conheceu a morena numa
academia, refletiu.

Era agora!
III
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Colocou a metade do corpo para fora e ergueu a mão armada.
→ Volto a repetir, Ana. → o homem dizia → Não liguei para a
Mindows, solicitando encontro aqui na tua casa. Deve estar ha...

POW!
POW!
Mirou o peito, para não errar.
Viu o homem desabar para trás, bruscamente, após soltar um grunhido
animalesco. Bateu a cabeça na parede e caiu de costas. Emitiu convulsões
→ como que procurando o ar → para logo ficar imóvel. Morreu sem ter
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tido tempo de ver seu assassino!
Abandonou o esconderijo e mostrou-se para a morena.
→ Meu Deus! → ela murmurou, trêmula.
Apontou a arma para aquele rosto lindo.
→ P-Por f-favor... n-não me... m-mate... → ela suplicou, pálida, com
os olhos arregalados e repletos de lágrimas. → Não que... quero... mmorrer!... Eu... f-faço... o... que.. v-você... qui... qui...ser...
Os seios dela saltitavam, por baixo da blusa!
A imagem daquele bumbum convidativo não saía de sua mente.
O desejo brotou! Latente! Profundo! Corroendo seu raciocínio! E
agora? Deveria atirar e ir embora? Ou se divertir um pouco?
→ P-Por f-favor...
→ Você fará tudo o que eu mandar? → indagou, agora sem controle,
somente para testá-la.
→ S-Siiimmm...
Teria tempo? Poderia arriscar?
Subitamente, tomou sua decisão! Aquele “sim” foi determinante.
→ Tire suas roupas! → ordenou, com rispidez.
Aproximou-se. Dois metros. Um! Parou. Sentiu seu doce perfume.
Delícia! Manteve a pistola apontada para a testa dela.
Percebeu que a mulher hesitava, com certeza antevendo o que iria
acontecer! O corpo dela tremia bastante.
→ VAMOS, SUA PUTA! → gritou, com raiva → Ou você quer
morrer? VAMOS!
Trêmula, a morena suspirou e, percebendo que não tinha opção,
começou a se mexer.
Tirou → lentamente → as roupas. O short! A blusa! Não quis tirar a
calcinha. Cobriu os enormes seios com os braços, como se tivesse com frio.
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Olhava para o cano da pistola como se olhasse para o próprio diabo!!!
→ Tire a calcinha. Deixe os braços retos.
A morena obedeceu, em prantos. Evidenciava estar em estado de
choque! Não ousava dar um passo sequer!

Quase delirou, ao vê-la nua!
Os seios → muitos mais belos e apetitosos do que imaginara! A vagina
→ cheia, ignescente, com somente um fio vertical de pêlos pubianos! Sim!
Estava diante de um corpo perfeito, provavelmente fruto de intensos
exercícios e dieta.

Corpo que o deixou completamente enlouquecido!
→ Fique de quatro! → ordenou, já completamente excitado.
→ N-Não me... m-mate!... Eu... eu...
→ Fique de quatro, sua puta!
Ergueu a mão, como se fosse agredi-la. A morena recuou, em pânico.
Pálida! O terror evidente no rosto!
→ VAMOS! → gritou, com raiva, ciente de que não poderia perder
tempo.
A morena obedeceu.
Sem tirar os olhos do caliente orifício anal, baixou as calças. Agachouse. Colocou a pistola em cima das costas dela, porém sem soltar a arma.
Começou a meter o pênis no ânus. A morena recuou.
Deu-lhe uma leve coronhada.
→ Quer morrer? Quer morrer?
→ N-Nããoooo... → ela chorava, visivelmente apavorada → N-Não
me... m-mate!... Eu... eu...
→ Então fique quieta!
O choro chato continuava, perturbando seus tímpanos.
→ Pare de chorar, porra!
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O choro se transformou num baixo choramingo.
Dessa vez conseguiu meter tudo! Tudo!
→ Que cu gostoso! → murmurou, em êxtase → Que cu gostoso!
Movimento de vaivém. Pressão! Frenesi! Insanidade sexual! O tremor
dela aumentava sua excitação! Com a mão esquerda, bolinava os mamilos.
Macios! Elétricos! Sobrenaturais!

Intensificou as ações!
Metendo... pressionando... até que...
→ AHHHHHHHHH!!! → gritou, ao atingir o orgasmo.
Estremeceu! Jamais havia sentido tanto prazer! Nenhuma das garotas
que atacara lhe proporcionara tão alto grau de satisfação! Incrível! A morena
foi, sem dúvida, sua melhor aquisição!
→ Obrigado... → murmurou, saciado → Obrigado...
Suava. Arfava. Suas pernas tremiam ligeiramente. Suas costas doíam.
Mas valeu à pena. Valeu mesmo!
Procurou se recompor.
Levantou-se. Ergueu a calça. Respirou fundo, para normalizar a
respiração. Saltitou, para se livrar das dores.
→ Vista-se. → disse, olhando para o bumbum da morena.
Olhou o relógio: 15h50min. Demorara mais do que o combinado. Isso
poderia ser perigoso. Infelizmente a luxúria havia falado mais alto. Não

conseguiu se conter!
A morena vestia o short. Estava de cabeça baixa. Aproveitou a
oportunidade. Mirou a cabeça dela e puxou o gatilho.

POW!
Sangue. Pedaços de cérebro. Teria ouvido um gemido? A morena caiu
de bruços. Estertores. Grunhidos. Imobilidade. Morte.
Sem piedade.
Aquilo era apenas mais um trabalho.
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IV
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Sem perder tempo, saltou sobre os cadáveres e percorreu o largo
corredor. Entrou no quarto da direita, cuja porta estava aberta.
Viu a cama de casal desarrumada. Dois criados-mudos. O imenso
guarda-roupa. Na parede → uma televisão de trinta e duas polegadas e um
aparelho DVD. Um filme pornô na tela. Imagem congelada.
→ Ora, ora. → murmurou, surpreso.
Sobre um dos criados-mudos → uma garrafa de champanhe dentro de
uma jarra com gelo, duas taças, um prato com queijo cortado em cubos, uma
caixa de palitos e uma faca de cozinha.
Abriu o guarda-roupa. Viu as roupas do sujeito. As roupas da morena.
Uma carteira de couro. Caríssima. Um celular cinza.
Guardou a carteira e o celular no bolso do terno. Saiu do quarto.
De volta à sala, recolheu o cartuchos deflagrados. Mais uma das ideias
do contato, que não esquecia nenhum detalhe.
Preparou-se para a fuga.
A parte mais difícil da missão, refletiu.
Não quis retirar as luvas. Guardou a pistola na maleta. Deu uma última
olhada nos cadáveres. A morena → mesmo morta → mostrava uma
sensualidade enfeitiçadora. Uma potranca!
Saiu da casa, sem pressa, porém tenso.

V
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Uma vez na calçada, retirou as luvas e as colocou num dos bolsos do
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terno. Olhou o relógio: 16h05min.

Atrasado!
Além disso, o contato não iria gostar de saber o que fizera. Dane-se!
Havia concluído a missão e isso era o que realmente importava.
Olhou ao redor.
O Scort prata e o Monza cinza continuavam no mesmo lugar. Duas
mulheres se aproximavam, enquanto conversavam alto.
Ignorando-as, começou a andar, na direção sul.

Ansioso!
Temendo que algo desse errado!
Percorreu cento e vinte metros e virou à direita, entrando na rua
transversal. Se pudesse correr! Se pudesse alcançar o carro! Estaria sendo
seguido? Olhou por sobre o ombro direito. Nada. Tudo calmo.
Mantendo as passadas, deixou a transversal para trás. Virou à esquerda,
desembocando na rua que foi seu ponto de origem.
Rua movimentada, com um grande tráfego de carros. Alguns motoristas
olhavam para ele, com certeza por causa do terno.
Cuspiu. Trocou a maleta de mão. Enxugou o suor da testa.
Passou na frente do trailer → do lado esquerdo → onde um casal de
meia idade vendia caldo-de-cana e pasteis. Sentiu sede, mas não parou.
Talvez em outra oportunidade...
Aumentou as passadas, ao avistar o Corsa cinza. Parou diante dele.
Suspirou fundo, aliviado. Tudo certo! Breve estaria longe dali.
Na sua frente, o prédio → de um pavimento → da igreja católica, com
destaque para a imensa cruz de bronze, fixada na parede do teto, este no
formato de um “v” invertido.
Sabia que as autoridades eclesiásticas permitiam que os motoristas
utilizassem o pátio como estacionamento, nos dias em que não tinha missa.
Uma excelente medida, por sinal.
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Entrou no Corsa. Depositou a maleta no banco de trás. Alisou o bigode.
Ajustou a peruca na cabeça, depois de coçar o cocuruto.
Um garoto negro, feio e extremamente magro → que não teria mais
que vinte anos →, se aproximou, solícito.
→ Tudo tranquilo, senhor. → ele disse, com sua voz esganiçada.
Sacou a carteira → a sua carteira! → separou algumas moedas e as
entregou ao garoto.
→ “Brigado”! Boa viagem, senhor! Que Deus o proteja!
Não respondeu.
Ligou o Corsa e abandonou a área.
Era 16h15min.

VI
“F...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Percorreu ruas e avenidas, até entrar na BR “F100”, que ligava a cidade
de “F...” às demais cidades.
Manteve a velocidade em 100 km/h, para não cometer erros.
Coçou o baixo ventre. Pensou no bumbum da morena. Delicioso! Se
pudesse usufruir daquele corpo mais vezes... todos os dias... eternamente...
Uma pena ter sido obrigado a matá-la...
Quando chegasse em casa, iria fumar um longo cigarro de maconha,
acompanhado de uma lata de cerveja estupidamente gelada.
Claro! Merecia, depois do que passara.
Quando encontrariam o corpo? Provavelmente à noite, quando a esposa
do tal de Bruno sentisse a falta dele.
Aquela rua se transformaria num caos! O garoto magricela que
trabalhava no pátio → vigiando os carros → seria uma boa testemunha?
Provavelmente iria dizer que atendera um homem alto e loiro, de bigode e
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óculos escuros e que usava um terno azul-marinho.
Os tiras teriam, em consequência, uma pista falsa, o que lhe daria uma
vantagem incomensurável.

Ninguém iria pegá-lo!
Tinha que reconhecer que o plano do contato era perfeito.
Minutos depois, avistou a enorme placa verde, que dizia:
“Bem-vindos à cidade de P...”

VII
“P...”, 13 de janeiro, terça-feira.
A partir daquele instante, a BR mudava de nome. Chamava-se, agora,
BR “P100”, larga e bem movimentada.
Aumentou a velocidade para 120 km/h, indo na faixa da esquerda, rumo
ao norte. Tenso! De vez em quando olhava pelo retrovisor.
Dez quilômetros depois, avistou a fábrica de tecidos → do lado
esquerdo →, seu ponto de referência. Saiu da BR e fez o retorno. Virou,
depois, à direita, entrando na avenida Lido Harty, que possuía apenas duas
faixas → de ida e volta.
A fábrica de tecidos estava do seu lado direito, mas logo ficou para trás.
Seguiu em frente, agora na direção oeste, a uma velocidade de 80 km/h.
Passou por várias fábricas, casas, matagais, descampados, campos de
futebol, pequenos prédios, etc, até alcançar seu objetivo.

A rua!
De terra batida, do lado esquerdo. Estreita. Repleta de buracos. Com o
matagal de ambos os lados. Rua praticamente abandonada, tendo em vista os
moradores locais preferirem a outra → paralela a esta → que tinha
excelente revestimento asfáltico.
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O ponto ideal para seus propósitos! Escolhido pelo contato.
Entrou na referida rua.
Dirigia, naquele momento, a 40 km/h, por causa dos buracos. Ia aos
solavancos, apesar de tentar desviar deles. Num determinado trecho, quase
batia a cabeça no teto do Corsa.
→ Merda! → vociferou, irritado.
Quatrocentos metros depois, parou o carro.
Respirou fundo.
Sabia que, se andasse mais oitocentos metros, encontraria o bairro
“LY”, um dos mais pobres e violentos da cidade.
No entanto, movimentou o Corsa e girou o volante para a direita. O
carro arrancou e entrou no matagal, num trecho em que o mato era baixo. Os
solavancos aumentaram. O veículo derrubava pequenas árvores, rompendo o
mato com uma força avassaladora.
Quase não via nada, à frente. Os galhos arranhavam a lataria. O motor
“reclamava”, ante a pressão. O mato dava passagem.
Percorreu duzentos metros e parou. Desligou, enfim, o carro.
Observando a área, percebeu que o veículo não poderia ser visto por quem
passasse na rua, por causa do mato.
Ótimo! Era um esconderijo pífio, reconhecia, mas que lhe daria um bom
tempo de vantagem.
Satisfeito, saiu do carro e iniciou suas atividades.
Abriu o porta-malas e resgatou uma mochila grande, que possuía as
cores típicas do uniforme dos fuzileiros navais. Retirou → da referida
mochila → uma muda de roupas. Despiu-se, realizando a substituição.
Tirou também a peruca, os óculos e o bigode. Coçou a cabeça. Um

maravilhoso alívio!
Usava, agora, calça jeans e camisa branca, meia-manga, esta com o
desenho de um soldado segurando um fuzil → na frente → e com a
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seguinte frase, atrás: “iremos para onde ninguém mais quer ir ”. Nos pés, um
par de tênis de marca, azul-escuro.
Ao tirar a peruca, deixou à mostra os cabelos lisos e escuros, cortados
rentes, no estilo militar. À primeira vista, parecia um garboso fuzileiro,
retornando para casa após uma longa viagem.
Guardou o terno, os sapatos, a maleta, o celular cinza, a carteira
caríssima e as chaves da casa na mochila. Colocou sua carteira no bolso
traseiro da calça. Com o lenço, retirou as impressões digitais do veículo →
portas, volante, cabo das marchas, bancos, porta-malas, etc.
Colocou a mochila nas costas.
Respirou fundo e, sem olhar para trás, começou a andar.
Saiu do matagal e iniciou o percurso de volta, andando na estrada de
terra batida. Solitário. Tendo apenas o matagal como companhia.
Sua mente voava. Maconha! Cerveja! Talvez uma noitada de sexo.
Teria que ligar para o maluco do contato, para informar as novidades. Mal
via a hora de ver a cor do dinheiro.
De repente, ouviu um barulho.
Diminuiu as passadas... assustado!

Um carro se aproximava!
VIII
“P...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Deveria correr? Esconder-se no mato? Ou manter o passo?
→ Controle-se → murmurou, para não aloprar → Controle-se...
Controlando o pânico, observou o veículo.
Scort prata. Quatro portas. Sem vidro fumê. Não parou. Passou por ele
em baixa velocidade. O motorista → que era branco → usava boné preto,
óculos escuros e camisa vermelha, de mangas curtas. Cultivava um bigode
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fino. Olhou para ele apenas superficialmente.
Por que escolhera aquela horrível estrada? Coincidência? Teria casa nas
imediações? Seria um traficante? Onde tinha visto um Scort prata, antes?
Não lembrava.
Suspirou, aliviado, quando não viu mais o veículo.
Talvez fosse mesmo um morador. Ou traficante. Dane-se! Não poderia
imaginar coisas. Não poderia se precipitar.
Afastou o Scort da mente e aumentou as passadas. Evitou encarar o
matagal → sinistro, naquele instante → que lhe dava nos nervos. Mato dos
infernos! Vez ou outra olhava para trás.
Enxugou o suor da testa. Suas pernas doíam, assim como suas costas.
Tanto pela caminhada como pelo peso da mochila. Ah! E também por causa
do sexo com a morena. Os anos na cadeia lhes tiraram a mobilidade, a
presteza e a tenacidade. Merda! Precisava fazer exercícios físicos
urgentemente.
Minutos depois, entrou na avenida Lido Harty. Virou à esquerda. Mais
duzentos metros e parou no ponto de ônibus.
Tirou a mochila. Sentou-se no banco de madeira, este protegido por um
teto de telhas de zinco. Esticou as pernas. Passou as mãos nas costas.
Flexionou o tronco, para amenizar as dores.
Vez ou outra olhava para a estrada de terra batida. Se o Scort aparecesse
ali, seria obrigado a tomar providências.
Mas o Scort não apareceu e, sim, o ônibus.
Entrou no coletivo.
Concentrou-se, para não cochilar.

IX
“P...”, 13 de janeiro, terça-feira.

205

Desceu no centro da cidade de “P...” → mais precisamente na
rodoviária → quando faltavam dez minutos para as dezessete horas.
Foi ao guichê e comprou uma passagem para a cidade de “N...”, que
distava cento e vinte quilômetros da cidade de “P...”.
No banheiro, urinou e lavou o rosto e as mãos. Na lanchonete, pediu
misto quente com refrigerante. Ainda era cedo para tomar cerveja. Olhou ao
redor. Rodoviária lotada. Intensa circulação de pessoas. Um homem lia um
jornal, sentado num dos bancos existentes no largo corredor. Um casal
discutia, sentado no outro banco.
Tudo dentro da normalidade. Nenhum policial na área. Nenhum
contratempo. Confiante, terminou de comer e seguiu para o ponto de
embarque. Entrou no ônibus, que saiu às 17h10min.
Sentou-se.
Relaxou os músculos.
Aproveitou para lembrar de como tudo isso começou.

PARTE DOIS - O CONTATO
X
Retrospectiva.
Acordou → naquela manhã de domingo → com as repetidas batidas na
porta da quitinete onde morava, de aluguel.
Olhou o relógio: 10h15min.
Seria o babaca da condicional? Um maldito tira? Ou um vendedor de
bugigangas? Desgraçado! Isso lá era hora para visita?
Havia bebido e fumado maconha → num dos bordéis da cidade de
“K...”, onde residia →, além de ter “detonado” uma prostituta gostosa.
Chegou por volta das cinco da madrugada e só pensava em dormir. As
malditas batidas interromperam seu descanso.
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Irritado, levantou-se e não se deu ao trabalho de se vestir ou fazer a
higiene pessoal. Abriu a porta nu da cintura para cima mesmo.
Deparou-se com um homem branco, alto e magro e que teria entre
cinquenta e cinquenta e cinco anos. Usava um terno preto, que lhe dava uma
grandiosa elegância. O olhar, no entanto, era... gélido!
Não gostou daquele olhar!
Arrepiou-se! Teriam descoberto tudo sobre os estupros?
→ Pois não? → perguntou, na defensiva.
→ Bom dia! Meu nome é Paulo e o seu é Macto Lins Hert. → o
homem disse, numa voz baixa e sinistra → Podemos conversar?
Como ele sabia seu nome?
Negue! Negue! Eles não tinham provas!, pensou, tenso.
→ Tu é tira? Não fiz nada de errado.
→ Não sou policial, não se preocupe. Estou aqui para lhe fazer uma
proposta. Uma proposta irrecusável. Podemos conversar?
Não era policial! E queria propor alguma coisa. O que seria? A
curiosidade sobrepujou o medo.
→ Que tipo de proposta?
→ Posso entrar? Está quente, aqui fora.
→ Cara, tu bate na porra da minha porta em pleno domingo, acaba com
meu descanso e ainda quer cantar de galo? Tu é louco, mano? Tu sabe com
quem tá lidando?
→ Claro. Na verdade, sei tudo sobre você.
O que aquele babaca queria dizer com isso? Lembrou-se dos estupros.
Teria que preservar esse segredo a qualquer custo!
O revólver estava escondido debaixo da cama. Primeiro, uma
coronhada na cabeça, para desacordá-lo. Os vizinhos não poderiam ouvir o
barulho. Segundo, mataria o desgraçado a facadas, dentro da quitinete
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mesmo. E terceiro, desovaria o corpo em qualquer matagal.
Mas, antes, precisava checar.
→ Como assim, sabe tudo sobre mim?
→ Você é filho de Kleber Lins Hert e de Marta Alvim Hert, ambos já
falecidos. Possui um irmão de nome Miguel Lins Hert, atualmente sargento
do Exército e que serve no norte do país. Esteve preso por quinze anos, por
estupro, assassinato e tráfico de drogas. Foi solto há dois meses e é obrigado
a se apresentar, uma vez por mês, para o senhor Luís Gruter, funcionário da
condicional do Estado. Tem trinta e oito anos, solteiro, sem filhos, é viciado
em maconha e tem uma tatuagem no braço direito, que estou vendo daqui.
Para finalizar, trabalha como lavador de carros, durante o dia, no posto
“Dalton Fress”, emprego que detesta. Corrija-me, se falei algo incorreto.
Assombroso! Impressionante!
Aquele sujeito sabia quase tudo de sua vida. Citou seus pais, que
morreram enquanto estava na prisão. Citou seu irmão, com o qual perdera o
contato há muito tempo. Com qual finalidade? Para sua sorte, não parecia
saber sobre os dois estupros que cometera, assim que saiu da prisão.
Ninguém sabia! Era seu macabro segredo!
Não soube o que dizer.
→ Posso entrar? → o homem perguntou, após retomar o fôlego.
→ Confesso que estou impressionado. → disse, após refletir um pouco
→ Tu andou fuçando mesmo a bosta do meu passado. Mas talvez tenha
fuçado a troco de nada. Não quero me meter em confusão. Não quero ser
preso novamente, sacou?
→ Você não se meterá em confusão. Longe disso. Escute. Quer pelo
menos ouvir que proposta tenho para lhe oferecer?
→ Desembuche.
→ Comprarei uma casa mobiliada para você, na cidade que escolher.
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Eu disse mobiliada. Entendeu? Comprarei também um carro, do tipo que
quiser. Qualquer carro! Além do mais, lhe darei uma substancial quantia em
dinheiro.
Ele disse o valor.
Incrível! Era dinheiro suficiente para viver bem → sem trabalhar →
por pelo menos dois anos.
Sua curiosidade aumentou.
→ Quando a esmola é grande, o pobre tem que desconfiar. O que devo
fazer, para ganhar tudo isso?
→ Simples. Quero que mate um homem.
Então era isso! O desgraçado realizara a pesquisa apenas para forçá-lo
a matar alguém, sabe-se lá por qual motivo.
Matar! Adorava matar!
Havia assassinado seis pessoas, cinco delas traficantes → a sexta a
esposa de um deles. A tiros! Bala na moleira! Eliminara os filhos da puta
com prazer, ciente de que estava tirando vermes da face da Terra.
Isso há trocentos anos, quando era jovem. Por ter sido traído → e por
causa dos três estupros → pegara vinte e oito anos de cana, dos quais
cumpriu quinze. Como consequência, atualmente estava sem prática. Sem
reflexo. Sem forças.
Os riscos não compensavam!
E se fosse uma armadilha? E se aquele sujeito fosse um tira?
→ Sua proposta é tentadora, mas minha resposta é não.
→ Tenho um plano. Não quer pelo menos ouvi-lo?
→ Tu é surdo?
→ Posso te pagar um almoço? Conversaremos, enquanto isso. Ouça
meu plano. Se, depois, não quiser fazer o serviço, irei embora e você nunca
mais me verá.

209

→ Como é que é?
→ Ouça, antes, o meu plano. É perfeito! Você jamais será preso. Juro.
Mais tarde, basta me dizer o que decidiu, que respeitarei tua decisão. → o
homem passou a mão na testa, para tirar o suor → Peço-lhe que pense, que
analise minhas palavras! Você não deve desperdiçar essa oportunidade de
mudar de vida. De ter dinheiro no bolso. Ou isso ou vai passar o resto da
vida lavando carros.
Ele tinha razão. Detestava o emprego que o babaca da condicional lhe
arranjara. No fundo, estava querendo voltar a vender drogas ou outro tipo de
contrabando, para ganhar dinheiro de uma forma mais fácil. No momento,
tinha uma vida péssima!
Ao mesmo tempo, não queria voltar para a penitenciária. Não queria
mais viver num ambiente fedorento e imundo.
Suspirou.
→ Se eu não gostar do seu plano, tu parará de me incomodar? Sumirá
da minha vida para sempre?
→ Prometo.
→ Cuidado, mano. Tu não vai gostar de me ver zangado.
→ Não se preocupe. Não entrarei mais em contato com você, caso
rejeite meu plano.
→ Olha lá, hein?
→ Vamos comer?

XI
Retrospectiva.
Almoçaram no restaurante “Ridder”, que era luxuoso e caro, com
direito a ar-condicionado e som ambiente.
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Nunca havia entrado numa BMW. Adorou o cheiro do veículo! O
painel! O conforto! Chegou à conclusão de que o tal de Paulo tinha muito
dinheiro. Era um magnata, um sujeito da alta sociedade.
Comeu sequência de frutos do mar → camarão, lula, mexilhão, lagosta,
berbigão, etc. Com vinho tinto. Delícia! Nem lembrava mais qual foi a
última vez em que comeu camarão e lagosta ou tomou vinho. E esse era dos
caros. Gostou.
Depois do almoço → por volta da uma da tarde → seguiram para a
“Anhanguera”, uma das praias mais chiques da cidade. Nunca havia estado
ali. Entraram num bar de primeira classe e ocuparam uma das mesas do
andar de cima → discreta →, com vista para o mar.
Pediu cerveja; o tal de Paulo, mais vinho.
Recebeu → das mãos do homem → uma foto colorida, tamanho,
12x15cm, que mostrava o rosto de um homem loiro, de olhos azuis, que
usava um bigode fino, no estilo dos mexicanos.
→ O nome dele é Bruno Handel. → o tal de Paulo começou → É
empresário do ramo de material de construção. Na verdade, é meu sócio.
Temos doze lojas, espalhadas por seis cidades.
→ Sócio? → estendeu o braço, para devolver a foto.
→ Fique com a foto. Quando tiver certeza de que não esquecerá esse
rosto, queime-a.
→ Peraí, meu. Tu tá me zoando? Não quero essa porcaria!
Entregou a foto. O homem a guardou no bolso do terno.
→ Por que quer matar o cara?
→ Ódio. Muito ódio. Temos brigado muito, nos últimos três anos.
Brigamos por qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo! Brigamos, por
exemplo, por causa do horário do expediente ou pela maneira como
dispomos o material, nos pátios das lojas. Numa dessas brigas, Bruno me
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chamou de hipócrita. Então, decidi matá-lo.
→ Hipócrita? Quer matar teu sócio só porque ele te chamou de
hipócrita? Isso não é coisa de “gay”?
O homem riu, baixinho.
→ Você tem razão. Talvez não seja por ele ter me chamado de
hipócrita. No fundo, estou de saco cheio de ver a cara dele. Além disso,
quero ter o controle total da empresa, entende?
→ Ah, bom! Esse já é um motivo razoável. Tu não passa de um
crápula, hein, mano? → riu, como se tivesse contado uma piada → Quer se
dar bem sem fazer força. Mas deixa pra lá. Não esquenta comigo. Agora fale
do plano, antes que eu fique bêbado.
O sujeito também riu, tomou uma dose de vinho e começou:
→ Bruno, apesar de casado, tem uma amante. É uma morena linda e
sensual. Você ficará impressionado com ela. Infelizmente não tenho uma
foto dela aqui, para mostrar. Os dois se encontram todas as terças e quintas,
à tarde, para fazer sexo. E, ocasionalmente, aos sábados, quando Bruno diz
para a esposa que está viajando. Bruno está louco por essa mulher. Louco!
Em decorrência disso, nunca falta aos encontros. Eles se conheceram há seis
meses e, pelo que tudo indica, o negócio vai longe. Bruno, inclusive, é quem
banca o aluguel da casa onde a mulher mora, na cidade de “F...”. Com base
nessas informações, o plano que tenho se resume no seguinte: você só terá
que entrar na casa e matar os dois. Depois, é fugir, receber o pagamento e
curtir sua vida. Tudo muito simples e objetivo.
→ Falar é fácil, meu. Na prática, não é assim.
→ Mas com o plano que bolei você verá que será moleza. Bastará
seguir minhas orientações.
→ Prossiga.
→ Primeiro, comprarei algumas coisinhas para você: mochila de
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plástico, com as cores dos uniformes dos fuzileiros navais; luvas de látex;
pistola com silenciador; terno azul-marinho com gravata alaranjada; maleta
preta, tipo 007; lenço branco; peruca loira; óculos escuros; bigode postiço e
roupas comuns. Segundo, você terá que cortar esse cabelo, no estilo militar.
É isso mesmo que ouviu. Cortar o cabelo. Para todos os efeitos, durante a
fuga, você será um reles fuzileiro naval, voltando das férias. Segundo, terá
que roubar um carro, algumas horas antes do ataque. Acredito que não será
uma tarefa difícil, para um cara experiente como você. Uma vez concluída a
tarefa, colocará a mochila, com as roupas comuns, no porta-malas do carro,
a maleta, com a pistola e as luvas, no banco do lado, e se deslocará, na parte
da tarde, até a casa da morena, disfarçado de funcionário da “Mindows”.
Para isso, terá que usar o terno, mais a gravata, claro, com a maleta na mão
direita, e mudar sua aparência física, com a peruca, os óculos escuros e o
bigode postiço.
→ Terno? Nunca usei essa porra na vida!
→ Para que o plano dê certo você será obrigado a usar. Deverá, sim,
usar o terno e a maleta. Somente com o terno e a maleta você terá um
aspecto austero e inofensivo. Conseguirá se transformar num sério e
dedicado funcionário da “Mindows”. Será um funcionário loiro, de bigode e
óculos escuros. Causará uma boa impressão, uma vez que ela é fascinada por
loiros de bigode. Captou? → o homem soltou um riso baixo; depois ficou
sério → Continuando, não se esqueça de cobrir a mão livre com o lenço,
antes de abrir os portões ou apertar a campainha. Não deixe suas impressões
digitais na casa. Bem, você apertará a campainha da residência da morena e
iniciará sua história. E o que dirá? Depois de proferir um educado “boa
tarde!”, dirá que deseja conversar com o senhor Bruno, para que assine
alguns papéis. Acrescentará que foi o próprio Bruno que ligou para seu
chefe, dando o endereço. A morena ficará surpresa, zangada até, mas, ao ver
suas roupas, a maleta e a história do telefonema, acreditará em cada palavra
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que proferir. Em seguida, uma vez ciente de que você é mesmo um
funcionário da “Mindows”, permitirá que entre na casa.
→ E se ela não me deixar entrar?
→ Isso não acontecerá, garanto. Para evitar tal coisa, você conduzirá,
no bolso do terno, um crachá falso, elaborado por mim, com seus dados
vinculados à empresa. Crachá que só deverá mostrar se ela cobrar. Além do
mais, para dobrar os meios, colocarei, na maleta, algumas folhas de papel,
com um texto fictício e o timbre da “Mindows”. Papéis que você só mostrará
em caso de emergência, para o caso dela ficar desconfiada. → o sujeito
tomou uma dose do vinho → Obviamente que não ficará desconfiada.
Porém, se, numa hipótese patética, acontecer dela querer dificultar o
negócio, você terá que seguir seus instintos de matador. Terá que empurrá-la
para dentro da casa e estrangulá-la com as próprias mãos. Depois, sacará a
pistola e matará o Bruno que, com certeza, estará num dos quartos, alheio
aos acontecimentos. Mas essa é uma ação perigosa, pois, se você demorar
demais com a mulher ou fizer muito barulho, dará tempo ao Bruno de reagir.
Por isso é importante que você seja convincente, que tenha um bom papo,
que incorpore mesmo a personagem.
→ Já sei. Tudo dependerá da minha lábia com a mina . Terei que ser um
bom ator, é isso?
→ Exatamente.
→ Você citou uma tal de Mi... Mi...
→ A “Mindows” é uma das empresas que fornece material para a
nossa. Bruno é acostumado a fazer negócios com eles, mais do que eu. Esse
nome é apenas para convencer a mulher. Mas já posso até imaginar a cena.
Quando a morena contar para o Bruno que um funcionário da “Mindows”
veio visitá-lo, a pedido dele mesmo, para a assinatura de papéis, o cara, que
é do tipo pavio curto, ficará muito zangado. Virará uma fera! Negará,

214

discutirá com a morena e sairá como um foguete do quarto, querendo
esclarecer de uma vez por todas essa história. A essa altura você estará na
sala, com a pistola na mão, só esperando o retorno dos dois. Não esqueça do
nome: “Mindows”.
→ “Mindows”. Não esquecerei.
→ Depois de concluído o trabalho, saía da casa sem pressa, para não
criar suspeitas. Não corra. Não converse com ninguém. Não pare em
nenhum lugar. Apenas entre no carro e vá embora. Ah, sim! E dirija com
cuidado, para não incorrer em multas ou despertar a atenção de qualquer
policial. O próximo passo será abandonar o veículo roubado e se livrar do
disfarce. Tenho um lugar perfeito para isso. Uma área de mato que é discreta
e erma, localizada na cidade de “P..”. Acredito que você conseguirá sair da
cidade de “F...” para a cidade de “P...” sem problemas. Uma vez com o carro
dentro do mato, tire o terno e o disfarce e coloque as roupas comuns: calça
jeans, camisa meia-manga e tênis. Coloque o material, mais a maleta, na
mochila e esta, nas costas. Não esqueça de ... → parou de falar, quando o
garçom trouxe a terceira cerveja; recomeçou, quando o referido saiu → Não
esqueça de tirar suas impressões digitais do veículo. Ao sair do mato, você
não será mais um funcionário da “Mindows” e, sim, um anônimo e
insignificante fuzileiro naval, caminhando numa estrada deserta. Há um
ponto de ônibus nas proximidades. Você só terá que percorrer uns oitocentos
metros, a pé, até o referido ponto. Será a parte mais chata da missão, devido
ao peso da mochila, mas você dará conta do recado. Siga até a rodoviária e
pegue um ônibus para a cidade de “N...”. Dê um nome falso para a
vendedora de bilhetes. Uma vez na cidade de “N...”, pegue um táxi até um
posto de combustíveis da cidade de “K...”. Em seguida, isso provavelmente
já tarde da noite, pegue outro táxi até a rodoviária. Se possível, minta para o
taxista, dizendo que é milico da Marinha e que está viajando para o sudeste
do país. Isso pode ajudar. Finalmente, pegue um terceiro táxi até um bairro
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próximo do seu. Depois, é superar o cansaço e realizar outra caminhada até a
casa que, a essa altura, já terei comprado para você. Missão cumprida.
Agindo dessa forma, ninguém o pegará.
O homem fez uma pausa. Tomou mais uma dose do vinho.
→ Terminou?
→ Sim. Terminei. Caso aceite o trabalho, você será obrigado a realizar
dois reconhecimentos: um na área onde a morena reside e o outro no local de
mato onde deverá abandonar o carro roubado. Só assim terá uma ideia mais
nítida de como funcionará o negócio. Para completar, treine tiro com a
pistola, para não errar os alvos. Treine também dicção, para não proferir
gírias ou palavrões diante da morena. Nada de palavrões. Vista o terno pelo
menos umas três vezes, para se acostumar. Coloque a peruca, os óculos e o
bigode. Sinta a força do disfarce em seu corpo! Quando do roubo do carro,
escolha um que não possua trava elétrica nem alarme. Ah, sim! Eu quase
esquecia um detalhe importante: Bruno, provavelmente por inveja, também
possui uma BMW. O desgraçado comprou uma só para me irritar! A
diferença é que a minha é preta e...
→ Lá está ela, no estacionamento. Um carro bom pra caralho!
→ Concordo. É uma excelente máquina. Prosseguindo, a diferença é
que o idiota do Bruno tem uma BMW azul-búzios. Portanto, quando você se
aproximar da residência da morena, dê uma olhada na garagem. A BMW vai
estar lá, claro. Tem que estar! Porém, se, por um azar qualquer, a BMW não
estiver naquela garagem, afaste-se imediatamente da casa. Entendeu o que
eu disse?
→ Sim. Se a BMW não estiver lá, terei que ir embora.
→ Isso mesmo.
→ E se houver outro carro?
→ Pior ainda. Afaste-se da casa, sem pensar duas vezes. → fez uma
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pausa para tomar o vinho → Pronto. Esse é o plano. Como você pôde
perceber, pensei em todos os detalhes. Não deixei absolutamente nada de
lado. Agora é sua vez. E aí? O que tem para me dizer?
→ Tenho algumas dúvidas. E se, por acaso, houver mais de uma
pessoa naquela casa?
→ Não haverá. Tenho certeza disso. Tenho certeza por um motivo
simples: vigiei a rotina dos dois por um mês. A morena mora só e não está
traindo o Bruno. Além disso, ela nunca recebe visitas.
→ Ela trabalha?
→ Trabalhava como garçonete, numa lanchonete, mas saiu, a pedido
de Bruno. O imbecil passou a fornecer uma mesada para ela, para
compensar. Uma generosa mesada, diga-se de passagem.
→ E se, ao invés da mulher, for o tal de Bruno que abrir a porta?
→ Ele não fará isso. É um homem casado e está na casa da amante.
Com certeza não desejará ser visto por ninguém. Acredito, inclusive, que,
caso esteja na sala, quando você tocar a campainha, rapidamente se
esconderá no quarto, como um coelho assustado. É como diz o ditado: quem
tem cu tem medo. Além disso, o sujeito não quer se separar da esposa, que é
tão rica como ele. Com relação a esse ponto, fique tranquilo.
→ E se, no momento em que eu estiver prestes a atirar nos dois,
alguém apertar a campainha?
→ Você tem a imaginação fértil → o homem riu →, mas sua pergunta
é pertinente. Isso não vai acontecer. A probabilidade é mínima, quase zero.
Todavia, caso aconteça, não há outra solução: mate a pessoa, seja ela quem
for.
Ao ouvir as palavras do tal de Paulo, não soube mais o que dizer.
Tentou buscar, na mente, outras informações, mas não conseguiu.
→ Mais alguma pergunta? → o homem quis saber.
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Refletiu por alguns segundos. Seus neurônios fervilhavam! Casa
mobiliada! Carro! Dinheiro na conta! A adrenalina prazerosa de voltar a
apertar o gatilho! De voltar a matar! A prisão! A maldita prisão!
Suspirou e disse:
→ Realmente tenho que admitir que esse teu plano é bom. Porém,
ainda estou em dúvida se aceito ou não. Vou pensar e amanhã à noite te
darei uma resposta. Pode ser?
→ Tudo bem. Amanhã à noite te farei nova visita, então.
Saíram do restaurante quando faltavam dez minutos para as três horas
da tarde.

XII
Retrospectiva.
Naquela noite, sonhou que era um homem rico e que estava rodeado de
belas mulheres. Fazia de tudo com elas! Sim. Havia se tornado um matador
profissional, com dinheiro suficiente para viver bem pelo resto da vida.
Matava pessoas e isso o deixava feliz.
A imagem de uma cela nauseabunda não surgiu, em sua mente. Seria
um excelente sinal? Uma premonição positiva?
De repente, o despertador tocou, avisando-o de que teria que lavar
carros. Merda! Era novamente um pobre lascado, um homem sem futuro,
que residia → a contragosto → numa fétida quitinete.

O plano!
Por mais que procurasse, não viu falhas nele.
Se fosse esperto o suficiente, não seria preso. Além do mais, pretendia
sair da cidade de “K...”, até que as coisas esfriassem. Quem sabe se não
poderia continuar a matar?
Pensou... pensou... pensou....

218

Tomou, enfim, sua decisão.
Quando o homem voltou → depois das oito da noite →, permitiu que
ele entrasse na quitinete. Os dois sentaram na cama de solteiro, uma vez que
não havia cadeiras no recinto.
→ Passe aquela foto para cá. → disse.
→ Isso é um “sim”? → o homem parecia eufórico.
→ O que você acha?

XIII
Retrospectiva.
O homem comprou a casa no bairro “KG”. Casa pintada de amarelofosco, de um pavimento, porém com três quartos, sendo um deles suíte.
Mobiliada. Sempre quis ter uma televisão de sessenta polegadas, para
assistir filmes pornográficos e de suspense.
O carro foi um Siena prata → de quatro portas →, novo e discreto.
Afinal, não queria chamar a atenção de nenhum abelhudo.
Abriu uma conta corrente, no seu nome verdadeiro mesmo. Recebeu
metade do dinheiro. O homem disse que daria a outra metade assim que o
trabalho fosse concluído. Concordou.
Preparou-se, após receber o material.
Treinou tiro e dicção. Nada de palavrões, o homem dissera. Fez os
reconhecimentos. Gostou da rua. Escolheu a pátio da igreja → localizado na
rua paralela → como ponto de origem de suas ações. A estrada do matagal
era perfeita! Vestiu o terno. Teve que suportar o antipático tecido! Usou o
disfarce. Calçou as luvas. Cortou os cabelos.
Uma semana depois, viu-se em condições de começar.
Pediu, antes, dispensa do trabalho.
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O tal de Paulo → o contato → lhe deu permissão para agir.
E foi o que fez.
No dia em questão, viajou para a cidade de “F...”. De madrugada,
roubou um Corsa! Moleza. Passou a manhã na praia, tomando cerveja e
fumando maconha. À tarde, entrou na casa. Atirou no dois! Aproveitou para
se divertir com a morena gostosa, apesar das recomendações para não fazêlo. Dane-se!
E agora estava ali → em plena fuga →, pronto para encarar uma nova
vida, pronto para se transformar num invencível assassino.

XIV
“N...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Afastou os pensamentos, quando chegou na rodoviária.
Olhou o relógio: 18h20min. O dia quente dava lugar a uma noite mais
agradável, com o vento amenizando o calor.
Saiu do ônibus e foi ao banheiro. Urinou. Lavou as mãos e o rosto. No
pátio, bebeu água gelada, de um bebedouro público. Caminhou por entre a
multidão e foi até o ponto de táxis. Escolheu um deles → o da frente → um
Siena amarelo.
Ocupou o banco do lado e colocou a mochila no banco de trás.
→ Boa noite! Pode me levar até a cidade de “K...”? → perguntou, de
modo gentil, ao motorista.
→ Boa noite. → respondeu o taxista, sujeito moreno, baixo e gordo e
que teria mais de cinquenta anos → Isso vai lhe custar caro, amigo. É uma
viagem longa.
A cidade de “K...” ficava localizada a cento e cinquenta quilômetros da
cidade de “N...” → na direção norte.
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→ Diga o preço, por favor. Verei se posso pagar.
O homem disse o preço. Muito caro → quase um roubo! →, mas não
tinha alternativa. Sacou → da carteira → as cédulas e as passou para o
motorista que, por sua vez, as guardou no bolso da camisa.
→ Podemos ir?
→ Claro, amigo. → o motorista sorriu, satisfeito.
Iniciaram viagem.
O taxista era do tipo falador. Abordou vários assuntos, a começar pelo
da vida militar, por pensar estar diante de um fuzileiro da Marinha. Disse
que se arrependeu de não ter servido e que se decepcionou com o filho, por
este ter sido dispensado do Exército.
→ Meu filho é do tipo preguiçoso, entende? Um mandrião.
Falou também sobre futebol → torcia para o Vasco →, política,
religião → era católico fervoroso →, situação econômica do país e até
novelas. Tornou-se chato! Para motivá-lo a se calar, respondia com
monossílabos e de modo disperso. Bocejou.
Deu certo!
Quarenta e cinco minutos depois, o homem, percebendo → finalmente!
→ que o passageiro não era receptivo, desistiu do papo.
O silencio se fez presente, no carro, pelo resto da viagem.
Aproveitou para cochilar.
De leve.

XV
“K...”, 13 de janeiro, terça-feira.
Acordou, quando percebeu que o táxi entrava na cidade. Sua cidade!
Sua grandiosa terra natal → praiana e aconchegante → com seus quase um
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milhão de habitantes.
De olho no relógio, viu que eram 20h10min.
→ Pare ali. → falou, apontando para um posto de combustíveis.
O motorista obedeceu.
→ Obrigado e boa sorte, amigo. → ele disse.
→ Adeus.
Colocou a mochila nas costas e foi até o banheiro do posto. Urinou.
Lavou as mãos e o rosto. Controlou a vontade que sentiu de tomar cerveja e
fumar um poderoso cigarro de maconha.
→ Acalme-se... → murmurou para sua imagem refletida no espelho
→ Essa porra está acabando...
Saiu do banheiro e foi até o ponto de táxis. Escolheu um Uno.
→ Boa noite. Leve-me até o bairro “KL”, sim?
→ Ok. → disse o motorista, sujeito alto e magro e que aparentava ter
uns quarenta e poucos anos.
A viagem durou um pouco mais de meia hora. Sem conversas. Sem
abobrinhas. Pagou o taxista. Desceu na avenida “K250”, de quatro faixas,
bastante movimentada naquele horário.
Com a mochila nas costas, começou a andar → rumo ao sul → com as
casas do bairro “KL” do seu lado direito.
Assustou-se, quando ouviu o barulho de sirene. Suspirou, aliviado, ao
ver a viatura policial passar em alta velocidade.
Andou por quarenta minutos. Cansado. Com sono. Sentindo dores nas
pernas e nas costas. Suava. Virou, finalmente à direita, entrando na primeira
rua do bairro “KG”, larga e deserta. Um cachorro latiu, mas não o atacou.
Havia dois carros parados, ao longo da via.
Percorreu quatrocentos metros e virou à esquerda. Outra rua deserta.
Ótimo! Sabia que aquele bairro → além de nobre → era extremamente
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pacato. Gostava, claro, de morar ali.
Mais cento e vinte metros e virou à direita, desembocando na rua onde
residia. Respirou fundo, tirando toda a tensão que se acumulara em seu
organismo, nas últimas horas.
Olhou o relógio: 21h50min.
A casa amarelo-fosco estava na sua frente, do lado direito da rua.
→ Cheguei, porra! → murmurou, eufórico → Até que enfim!
Uma vez dentro da residência, deixou a mochila em cima da mesinhade-centro, na sala, e foi ao banheiro, onde urinou, defecou e tomou banho.
Banho maravilhoso, que tirou o estresse de seu corpo!
Depois, vestiu bermuda alaranjada → de algodão → e, de volta à sala,
ligou a TV e o ar-condicionado. Acendeu um cigarro de maconha e o fumou,
esparramado no sofá. Ao mesmo tempo, tomava cerveja. Delícia! Fatigado,
não quis sair.
Minutos depois, dormia no sofá → profundamente → como se não
fizesse isso há anos!

XVI
“K...”, 14 de janeiro, quarta-feira.
Levantou-se às onze horas, aproveitando-se do fato de que só iria voltar
a trabalhar na segunda-feira.
Comprou os jornais, mas nada viu, a respeito dos crimes.
Provavelmente tudo seria divulgado na quinta-feira.
Almoçou peixe frito, no restaurante da esquina → agora tinha dinheiro
para comer nesses lugares → e executou três atividades.
Primeira, escondeu a maleta preta → com a pistola, as luvas e os itens
do disfarce→ debaixo da cama. Segundo, guardou a mochila no guarda-

223

roupa. Decidiu ficar com o terno, objetivando utilizá-lo em novas
empreitadas.
Ficou com o dinheiro do tal de Bruno. Queimou a carteira caríssima,
mais os documentos. Pretendia vender o celular dele, mas mudou de ideia.
Quebrou-o em mil pedaços.
Segunda, ligou para o celular do contato, de um dos poucos “orelhões”
existentes no bairro.
→ Missão cumprida. → anunciou, sem esconder a satisfação.
→ ...
→ Sim. Fiz o serviço. E sem testemunhas. Alô! → aumentou o tom de
voz → Onde tu está, mano? A ligação tá uma merda!
→ ...
→ No norte do país? Ah, sim! O álibi. Sei. Tu é esperto, hein? → riu
→ Escondi o carro no lugar combinado. Não tive problemas.
→ ...
→ Eu disse que escondi o carro no lugar combinado! Isso mesmo. Tu
tinha razão. Foi um serviço fácil.
→ ...
→ Vai depositar quando?
→ ...
→ Tudo bem. Ligarei quando tiver rece...
→ ...
→ Sei disso. Fique tranquilo. Não sou trouxa a esse ponto. Ligarei
quando tiver recebido a segunda parte do pagamento.
→ ...
→ Ok. Até breve!
Sentiu vontade de dar pulos de alegria, quando desligou o telefone.
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Mais alguns dias e estaria livre desse sujeito ambicioso de merda. Cara
esquisito pra cacete, pensou. Um monstro!
Uma ideia macabra brotou em sua mente: e se esse tal de Paulo quisesse
eliminá-lo, depois?
Um homem como aquele → rico e inteligente → que se dispôs a correr
o risco de mandar matar o próprio sócio, seria capaz de qualquer coisa.
Teria, portanto, que tomar cuidado, a partir de agora.
→ Ele que se atreva. → murmurou → Não serei uma presa fácil.
E terceira, naquela noite fumou maconha. Depois, foi a um prostíbulo.
Bebeu. Transou com duas prostitutas. Doidão! Feliz! Sentiu vontade de
contar a elas. Sentiu vontade de revelar o quanto era esperto e poderoso!
Porém se conteve a tempo. Ninguém poderia saber de seus segredos.

Ninguém!
XVII
“K...”, 15 de janeiro, quinta-feira.
Acordou às nove horas. Cedo, para não perder o dia de sol.
Animado! Apesar da ressaca e da dor de cabeça.
Achando que a vida merecia, sim, ser vivida.
Pretendia sair daquele emprego de bosta em breve. Pretendia também
vender a casa, a mobília e o carro que o tal de Paulo lhe dera e mudar de
cidade. E dane-se o babaca do Luís Gruter! Acreditava que não criaria caso.
Só teria que inventar uma história convincente.
Talvez se tornasse um assassino profissional. Ou → quem sabe? →
um grandioso chefão do tráfico. Pensaria no assunto com mais cuidado, no
futuro.
Por enquanto → principalmente para não despertar suspeitas → no
domingo teria que ir para a patética quitinete e, na segunda, voltar a lavar
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carros. Era o jeito! Teria que suportar isso por uns dias.
Tomou um comprimido. Vestiu bermuda jeans → com o calção de
banho por baixo → e camisa verde, meia-manga, pois planejara passar o dia
na praia. Bebendo. Tomando banho de mar. Sentindo o vento bater em seu
rosto. Curtindo uma doce ociosidade.
Antes, precisava comprar os jornais → estava curioso para saber o que
haviam dito sobre os assassinatos → e tomar o desjejum.
Abriu a porta e sua grade de proteção. Distraído. Sem notar o vulto que
se esgueirava por trás.
Trancou a grade. Estava se virando, com o objetivo de seguir na direção
do portão pequeno, quando...

TUNF!
Recebeu a forte pancada na cabeça, como se uma pedra → ou similar
→ tivesse caído em cima dele.
Dor! Trevas!
Desnorteado → sem forças para reagir → desabou ali mesmo.
Envolvido pelo manto da inconsciencia.

PARTE TRÊS - A VINGANÇA DO MORTO
XVIII
“K...”, 15 de janeiro, quinta-feira.
Ao despertar, sentiu uma incômoda dor de cabeça.
Dor chata! Como se agulhas perfurassem seu cérebro!
Tentou se mexer, mas não conseguiu. Percebeu que estava amarrado a
uma cadeira de madeira → pesada → de espaldar alto. Cordas poderosas o
prendiam por trás.
Tentou de desenvencilhar, sem sucesso.
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→ Merda! → vociferou, sem forças.
Suava. O suor descia → lentamente → por seu rosto.
Calculou ser quase meio-dia, com a temperatura na casa dos trinta e
poucos graus. Quente! Um inferno em brasa!
Sentiu sede... e vontade de urinar.
Notou que usava apenas a bermuda jeans, com o calção de banho por
baixo. Nu da cintura para cima. E sem relógio. Uma lástima!
Encontrava-se num quarto.
Avistou a janela → com baluscante → do lado direito. Aberta, por
onde entrava um vento brando. A porta fechada diante de si. O teto de telhas
de zinco. A cadeira. As paredes sujas. E mais nada.
Sozinho. Ouvindo apenas o barulho do vento.
Lembrou-se da pancada na cabeça. As hipóteses brotaram em sua
mente: teria sido atacado por ordem do desgraçado do Paulo? Pelo parente
de uma de suas vítimas? Ou por algum louco, que pensava estar
sequestrando um milionário?
Teria que esperar. Teria que esperar!
Olhando para a janela, teve uma ideia.
→ SOCORRO! SOCORRO! → gritou, olhando para o basculante →
SOCORRO!!! ALGUÉM ME AJUDE! SOCORRO!!!
Gritou por cerca de cinco minutos.
Calou-se.
Aguardou... ansioso.
Nenhuma resposta. Ninguém abriu aquela maldita porta.
Gritou de novo. Nada.
→ Tô fodido. → murmurou, entre temeroso e irritado.
Executou mais uma tentativa de se soltar. Não deu. A cadeira era
pesada demais. Além disso, os nós estavam bem firmes.
O quarto exalava um cheiro estranho, que não conseguiu identificar.
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Seria o cheiro da morte? Percebeu uma teia de aranha, no teto. A solidão o
deixava angustiado!
Foi obrigado a urinar na bermuda.
→ Merda!

XIX
“K...”, 15 de janeiro, quinta-feira.
Meia hora depois, a porta, finalmente, se abriu.
Morosamente... emitindo um rangido sinistro.

Levou um susto, ao ver quem entrava na sala!
XX
“K...”, 15 de janeiro, quinta-feira.
Viu-se diante de um... “fantasma”???
O sujeito teria entre quarenta e cinco e cinquenta anos. Alto, branco e
loiro. Olhos azuis. Cultivava um bigode fino, no estilo dos mexicanos.
Apesar do intenso calor, usava um terno preto, com gravata lilás. Na mão
direita, uma pasta marrom.
→ Te matei! → gritou, surpreso → Te matei! Não pode ser!
→ Você checou se eu estava realmente morto? → o homem falou e
sua voz era extremamente parecida com a do Bruno Handel.
→ Tu morreu, cara!
O homem depositou a maleta no chão e tirou a gravata, o terno e a
camisa interna. Jogou as roupas no chão. Mostrou o torso envolto em
bandagens, a cor rubra se destacando.
→ Fugi do hospital. → ele disse → Depois, contratei um detetive
particular, em caráter de urgência. Com a descrição que forneci, ele levou
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apenas um dia e meio para descobrir teu endereço. Fácil, fácil.
→ Como?!? → foi o que conseguiu balbuciar.
→ Não sei e não me interessa. O cara conseguiu e isso, para mim, foi o
suficiente. Paguei o detetive e o dispensei. Aluguei essa casa. Mais tarde,
bastou ficar do lado de fora da tua residência e, quando você saiu, todo
senhor de si... PAM! Nada como uma boa pancada na nuca, como nos filmes
de suspense. → riu, baixinho → E tudo isso com uma rapidez
impressionante. O resto, você já sabe. → mostrou a sala, com as mãos. →
Tornou-se meu hóspede.
Ao ouvir o sujeito, entrou em elucubrações.
Amaldiçoou-se, por não ter checado! Amaldiçoou-se, por não ter dado
um tiro na cabeça desse filho da puta! E amaldiçoou o miserável do Paulo,
por tê-lo colocado nessa fria. Plano infalível! Bah!
Perguntou-se como o detetive chegara até seu endereço. O garoto do
estacionamento! Os taxistas! A garota da rodoviária! Ou seria outra
testemunha? Bem, não fazia diferença, naquele momento.
Precisava ganhar tempo! Precisava bolar um meio de fugir desse
inferno! Ou tentar matar esse...
→ O q-que quer de mim? → perguntou, para controlar o medo.
O homem → após ter vestido o terno e ajustado a gravata → tirou
quatro fotos, de um dos bolsos do referido terno. Todas coloridas. Todas no
tamanho 12x15cm. Todas mostrando o close dos rostos de quatro pessoas,
de frente → três homens e uma mulher.
Postou-se a um metro de distância da cadeira.
→ Esse aqui se chama Victor Zimmermann, meu sócio. → mostrou a
primeira foto → Um crápula e não vale um centavo! Para minha sorte,
nossa sociedade seria desfeita no mês que vem. Cada um ia seguir seu
próprio caminho. → mostrou a segunda foto → O próximo atende pelo
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nome de Paulo Guinler, um funcionário do alto escalão que demiti, por
fraude, a cerca de seis meses. É desonesto e hipócrita. Já viu, né? →
suspirou e mostrou a terceira foto → Esta é Tereza Handel, minha esposa.
Estamos em processo de separação, por causa das brigas e também por causa
da Ana, que você matou. → seus olhos emitiram um brilho satânico, ao
pronunciar tais palavras. Depois voltou ao normal → A foto dela está aqui
porque, pela intensidade do ódio que sente por mim, seria capaz, sim, de
fazer uma merda dessas. → mostrou, por fim, a quarta foto → E este aqui
se chama Haroldo Brestony e era dono de uma empresa concorrente, que
faliu. É do tipo nervoso e brigão. Um incompetente, na verdade. E como não
poderia deixar de ser, tínhamos algumas desavenças particulares, por isso o
incluí na lista. Nunca se sabe.
Ficou segurando as fotos, mostrando-as.
Em silêncio.
Como que esperando alguma coisa.
Nos olhos, o maquiavélico brilho do ódio!

Arrepiou-se... ao sentir o fulgor do medo percorrer suas veias!
→ O q-que quer de mim? → tornou a perguntar, quebrando o silêncio,
sem olhar para as fotos.
Notou que o homem nada falou. Apenas guardou as fotos e abriu a
maleta. Retirou um objeto cilíndrico → pintado de amarelo, vermelho e
branco → com cerca de trinta centímetros de comprimento. Numa das
extremidades do objeto se sobressaía, perfazendo o ângulo de noventa graus,
um cano fino, prateado.
Quando o homem apertou o botão vermelho → localizado na parte de
cima do cilindro → uma chama azulada saiu do bico do cano, emitindo um
chiado grotesco.
→ Não sei se você conhece, → o homem explicou → mas isso aqui é
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um maçarico portátil, com frasco descartável. Ótimo para pequenas soltas.
Fácil de encontrar em qualquer loja de ferramentas. → apertou mais um vez
o botão; ouviu-se o chiado → Irei expor as coisas para você de modo claro,
para que não tenha nenhuma dúvida. Preste bastante atenção às minhas
palavras. Quero simplesmente que aponte uma das fotos. Só isso. Se fizer o
que estou pedindo, será entregue para a polícia e cumprirá sua pena dentro
da Lei. Ninguém sequer saberá que esteve nesta casa. Caso contrário, caso
se recuse a colaborar, me forçará a descobrir sozinho, o que me custará
tempo e dinheiro. Nesse caso, ficarei zangado, muito zangado e, como
consequência, terei que queimar seu corpo, → recuou a cabeça, quando o
sujeito colocou a chama a cinco centímetros de seus olhos. Chegou a sentir o
calor do fogo, mortal e macabro → pedaço por pedaço. Isso dói demais,
pode ter certeza. Ah, sim! E aponte a foto certa. Se eu descobrir que apontou
a foto errada, dando uma de esperto, sua morte será ainda mais lenta e
dolorosa. → afastou o maçarico e gritou, subitamente irado → Entendeu,
seu vagabundo? ENTENDEU O QUE EU DISSE, SEU FILHO DA PUTA?
→ S-Sim... → respondeu, assustado com a fúria dele.

Louco!
Notou estar diante de um louco! Aquele homem → dominado pelo
ódio → queria vingar a morte da amante! Isso significava que suas chances
de escapar eram mínimas. Seria assassinado! Ou, na melhor das hipóteses,
iria parar na cadeia.
Não queria morrer! Não queria ser preso!
Tinha que pensar em algo! Talvez pudesse atacá-lo. Ou se livrar das
cordas. Quem sabe se passasse a noite ali...
→ Q-Quem me garante que tu não me matará, assim que eu apontar a
foto? → ousou perguntar, trêmulo, numa tentativa desesperada de ganhar
alguns minutos.
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O homem havia voltado à calma. Era incrível o modo como conseguia
dominar suas emoções.
Desligou o maçarico e disse, com frieza:
→ Minha palavra deve bastar, pois não sou um bandido, como você.
Terá que confiar. → passou a mão esquerda na testa, para tirar o suor →
Esse quarto está muito quente. Além do mais, não estou agüentando esse teu
fedor de mijo. É nojento! → respirou fundo e colocou a mão no peito →
Minhas dores estão aumentando. Terei que retornar para o hospital ou isso
se agravará. Ainda tenho uma bala alojada aqui dentro. Então, seu
desgraçado? → aumentou o tom de voz → Vai apontar a porra da foto ou
vai querer, antes, sentir uma demonstração da força desse maçarico? O que
me diz? FALE!!!
Suspirou, em pânico.
Resignou-se com sua sorte. Havia cometido um erro, ao não matar o
alvo e iria pagar por isso. O contato também pagaria, por ter contratado um
assassino atrapalhado como ele. Que merda! Sentiu-se, naquele instante, um
lixo, um homem que não cumpriu a missão.
Bem, no final das contas, estaria lucrando, se fosse apenas preso.

E dane-se o contato!
A dor de cabeça aumentou. Precisava de um comprimido.
→ Espere! Espere! Tu não vai p-precisar d-demonstrar nada, mano. →
disse, apavorado, sem tirar os olhos do cano do maçarico → Sei... sei
reconhecer uma d-derrota.

XXI
“F...”, 16 de janeiro, sexta-feira.

Vitorioso!
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Naquela noite, trancado na biblioteca da mansão → concentrado na
elaboração do discurso → sentia-se o mais vitorioso dos homens! Nunca
estivera tão satisfeito.
Recapitulando os acontecimentos da semana, soubera da morte de
Bruno no hotel, às oito da noite da terça-feira. Kleber → gerente de vendas
da matriz → lhe dera a notícia.
Viajara para a cidade de “F...” na manhã do dia seguinte, fingindo estar
chocado com o fato.
Comparecera ao enterro. Claro!
Conversara com Tereza e lhe dera as condolências.
Atendera a polícia e a imprensa.
Um assaltante, a polícia informara. Invadiu a casa para roubar, pois
pensava que a amante de Bruno estava sozinha. Aproveitou para estuprá-la.
Levou, depois, a carteira e o celular de Bruno.

Lamentável!
Ninguém cogitou a hipótese de incluí-lo na lista de suspeitos. O tal de
Macto fizera um excelente serviço, apesar da mancada de ter atacado
sexualmente a Ana.
Na verdade, o estupro deu verossimilhança à teoria do assalto. Sem
querer, o assassino acabara por facilitar as coisas. Perfeito!
Assim que concluísse o discurso, iria divulgá-lo na segunda-feira.
Seria um discurso bombástico, pois anunciaria a demissão de pelo
menos trezentas pessoas, algumas do alto escalão. Além disso, haveria
mudanças no horário do expediente, o que desagradaria a muitos.

Danem-se!
Era o dono da empresa e todos teriam que obedecê-lo.
De repente, ouviu o toque do celular.
Olhou a “bina”. Não reconheceu o número. Quem seria?
→ Alô! → disse, curioso.
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→ Paulo. → uma voz estranha respondeu → Aqui é o Macto.

O assassino!
Sentiu seus pêlos se eriçarem! Por que estava ligando? O que teria
acontecido de errado?
→ Macto? → decidiu fingir, para ver até onde ele iria.
→ Isso mesmo. O homem que matou o tal de Bruno e sua amante.
→ Desculpe, amigo, mas não sei do que você está falando.
→ Não se faça de desentendido, seu filho da puta! Preciso vê-lo esta
noite. Aconteceu um imprevisto.
Respirou fundo.

Tenso!
Tentando buscar no fundo da mente um motivo. Seria chantagem? O
miserável queria dinheiro? Ou estaria contando a verdade?
→ Que imprevisto?
→ Uma testemunha. Uma pessoa viu tudo.
→ Você está mentindo! Os jornais não falaram nada!
→ Fui seguido. O homem quer dinheiro, para se calar. Veio até minha
casa e me ameaçou. Disse que contará tudo para a polícia, caso eu não dê a
ele uma grana.
→ Você é um mentiroso!
→ Se eu cair, você também cairá. Além, disso, não iria perder meu
tempo ligando, te incomodando, se a coisa não fosse séria. Ele quer falar
com nós dois, hoje à noite. Pretende informar o preço de seu silêncio
pessoalmente.
→ Você está me chantageando. Não gosto disso.
→ Não sou eu, seu desgraçado! Já disse que fui seguido! O cara
apertou minha campainha hoje à noite. Disse que viu tudo, da janela de uma
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dos prédios. Decidi não encarar essa porra sozinho. Contei que foi você que
mandou matar os dois.
→ Miserável! Por que me dedurou?
→ Você disse que o plano era infalível. Invadiu minha casa e me
convenceu. Mas o plano não era infalível. Fui visto! Não vou assumir essa
merda sozinho. O sujeito quer conversar com você hoje à noite. Sem falta.
Senão, contará tudo para os tiras.
→ Se for chantagem, mandarei matá-lo. Não brinque comigo!
→ Hoje à noite, depois das dez, na frente do Ginásio Fred Xinder. Sabe
onde fica?
→ Sei.
→ Não falte. Ou será tarde demais.
→ Não irei!
→ Problema seu.
→ Escute! Você tem que... Alô! Alô!
O celular ficou mudo. Tentou ligar de volta, sem sucesso.
Trêmulo, foi até a geladeira e pegou uma garrafa de vinho. Encheu uma
taça. Bebeu o vinho, para controlar os nervos.

Sua mente fervilhava!
Não sabia o que pensar.
Testemunha. Uma mentira, isso sim!
Provavelmente o imbecil do Macto → subjugado pela ambição →
bolou esse plano besta, para extorquir dinheiro. Devia ter combinado tudo
com um cúmplice! O idiota não sabia com quem estava lidando!
Retirou uma chave da carteira. Destrancou e abriu uma das gavetas da
imensa escrivaninha de mogno. Extraiu → da gaveta → uma pistola
TAURUS, com silenciador. Igual à que dera ao sujeito.
Segurou a coronha.
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Tomou o vinho.
Preparou-se para o combate. Nos olhos, um brilho homicida.

XXII
“F...”, 16 de janeiro, sexta-feira.

Contou tudo!
Desde a abordagem pelo contato, o roubo do Corsa, os tiros, o estupro,
a fuga, até a chegada na casa, já tarde da noite.
→ É isso aí. → disse, para finalizar a conversa → Cara, preciso de um
remédio. Tô com uma fodida dor no cérebro, entende?
O tal de Bruno → após ouvir o bizarro relato → não proferiu uma
palavra sequer. Parecia um robô sem alma, como que perdido em sua própria
loucura. Guardou o maçarico na maleta e tirou um celular e uma pistola,
preta, com silenciador. Destravou a arma. Ergueu a mão armada. Virou-se.
→ Cara, você prometeu! → gritou, apavorado, ao ver o cano sinistro,
voltado para sua testa → Disse que me levaria para a prisão!
→ Você terá que fazer uma ligação, hoje à noite, antes. Depois eu te
deixarei na delegacia.
→ Ligação?
→ Isso mesmo. E terá que ser convincente. Caso contrário, morrerá.
→ estendeu a mão que segurava o celular.

XXIII
“F...”, 16 de janeiro, sexta-feira.
Estacionou a BMW a duzentos metros do ginásio.
Havia dito para a esposa que precisava resolver um assunto urgente, de
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trabalho. Ela → acostumada a essas ausências → não questionou nem quis
saber do que se tratava.
Era uma excelente esposa!
Vinte e tantos anos de casamento e continuava compreensiva, fiel e
meiga! A mulher perfeita!
Olhou o relógio: 23h10min.
Saiu da BMW. Usava terno preto, com gravata azul. A pistola se
encontrava no coldre axilar, este oculto pelo terno.
Temperatura oscilando em torno dos vinte e dois graus.
Rua deserta. Casas do lado esquerdo; muro da fábrica de cerveja do
lado direito. No fim da rua, o ginásio. Lado sul.
Seguiu para lá, em passos rápidos. Queria acabar com aquilo
rapidamente. Atiraria quatro vezes → dois projéteis para cada um.

POW!
De repente, sua cabeça explodiu!
Não conseguiu ver de onde partira o tiro. Caiu lentamente → em
agonia! → desabando na calçada, diante do muro. Visão turva! Dor! Tentou
se erguer! Tentou respirar! Tentou gritar por socorro!
Não pôde! Sentiu, em pânico, que a vida se esvaía de seu corpo.
Se pudesse alcançar o carro...
Rastejou por cinco metros. Gemendo. Pedaços de cérebro ficando para
trás. Sangue saindo da boca. O terror no semblante!
Delirou! Não poderia morrer de modo tão estúpido! E pensar que era
rico! E pensar que era dono → sozinho! → de uma gigantesca empresa!
Tantos planos para nada! Não era justo! Não era jus...
Morreu sem descobrir a identidade de seu carrasco.

PARTE QUATRO - O FIM DO MISTÉRIO
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XXIV
“F...”, 17 de janeiro, sábado.
Encontraram-se no restaurante “Hutt Levidt Paladar”.
Ocuparam uma mesa discreta, nos fundos do recinto. Comeram lagosta,
com arroz, macarrão, salada, feijão e farofa. E vinho branco, como
acompanhamento.
Conversaram, assim que o garçom recolheu os pratos.
→ Deu certo? → ela quis saber.
→ Sim. → ele respondeu, depois de tomar uma dose do vinho → Os
corpos foram encontrados hoje pela manhã.
→ Você foi esperto.
→ Trabalho na Polícia Federal. Sei como funcionam as coisas.
→ Pois é.
→ E tudo começou quando me você procurou, para dizer que achava
que o Bruno tinha uma amante.
→ Isso mesmo. O cheiro do perfume dela era muito forte. Não tive
como não perceber, apesar dos banhos que o crápula do Bruno tomava, para
disfarçar. Como senti raiva daquele crápula! Meu Deus! Tive ódio dele! Mas
precisava ter certeza. E percebi que somente você, meu amigo, seria o mais
capacitado para me ajudar.
→ Bem, uma vez sensibilizado com tua situação, só me restava seguir
teu marido. Para isso, aluguei um Scort prata, pedi dispensa do trabalho e
iniciei a missão. Fiquei na “cola” dele. Tudo durou dois dias. Apenas dois
dias. No primeiro, uma segunda-feira, Bruno agiu normalmente. Na terça,
porém, foi para a casa dela. Vi quando ele manobrou a BMW para a
garagem. Na surdina, deixei o Scort a alguns metros da residência e fiquei
de mutuca. Confirmei a traição. Os dois se beijaram na porta, como se
fossem casados. Uma cena lamentável. Logo pensei em você e no quanto
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ficaria zangada com a notícia. Satisfeito com o sucesso do serviço, já me
preparava para ir embora quando vi o sujeito de terno parar diante da casa.
→ O que o fez desconfiar dele?
→ Quando ele cobriu a mão com o lenço, para abrir o portão pequeno.
Aquilo não foi uma atitude normal! Seguindo meu instinto profissional,
decidi esperar. Cerca de quarenta minutos depois, ao sair da casa, o homem
usava luvas. Já pensou? Na hora não pensei duas vezes.
→ Qual foi o momento de maior estresse?
→ Comecei a seguir o sujeito. Sou bom nisso, modéstia à parte. Mas o
momento em que imaginei que seria pêgo foi quando entrei na estradinha de
terra batida e dei de cara com ele, disfarçado de militar. Naquele instante
fiquei tenso, uma vez que o cara já tinha visto meu carro antes. Para minha
sorte, porém, o indivíduo, que era meio travado intelectualmente, não
relacionou os dois veículos. E só descobri que ele havia tirado o disfarce de
empresário porque cheguei ao fim da estradinha e não vi mais o Corsa. Logo
percebi, pela experiência de anos lidando com a escória, que o militar e o
empresário loiro, de terno azul-marinho, eram a mesma pessoa.
→ E depois?
→ Voltei, a tempo de vê-lo entrando no ônibus. Outro problema foi
quando o indivíduo me viu, na rodoviária da cidade de “P...”, sentado,
fingindo ler um jornal. Ainda bem que consegui esconder meu rosto. Depois
disso, ele não percebeu em nenhum momento que estava sendo seguido. Era
um idiota.
→ Aí você o seqüestrou.
→ Isso mesmo. Quando você me contou a respeito dos crimes, num
primeiro momento, repleto de ódio, pensei em matar o filho da puta. Mas
depois me acalmei e comecei a raciocinar. Era óbvio que o bandido não
havia agido sozinho. Precisava, portanto, descobrir quem estava por trás
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daquela tragédia. Tive, então, uma ideia. Consegui, pela internet, as fotos
das pessoas que suspeitava...
→ Incluindo uma foto minha...
→ Desculpe, Tereza, mas eu precisava ter certeza!
→ Tudo bem. Eu compreendo.
→ De posse das fotos, aluguei a casa, comprei o maçarico e fui até a
casa do sujeito. Foi fácil pular o murinho e aguardar, do lado de fora, a saída
dele. Eu teria que fazer isso antes que ele comprasse os jornais ou meu plano
não daria certo.
→ Isso para impedir que ele lesse sobre os crimes que cometera?
→ Sim. Ele só acreditaria que eu seria o Bruno e que havia sobrevivido
aos tiros se não houvesse lido nada a respeito, antes.
→ Aí você colocou o bigode postiço, igual ao do Bruno, e mais as
bandagens no torso, pintadas com extrato de tomate.
→ Exatamente. Disse-lhe que havia fugido do hospital e que tinha uma
das balas ainda alojadas no meu corpo. O bandido acreditou que estava
conversando com o Bruno. → riu → Precisava ver a reação dele, ao me
ver!
→ Posso imaginar. No fundo, ele não tinha como saber.
→ Concordo. Ninguém perceberia mesmo. Uma vez na casa que
aluguei, ameacei-o com o maçarico e ele, covarde que era, contou tudo!
Nem precisei queimá-lo.
→ Você teria coragem?
→ Claro! Queimaria aquele desgraçado com prazer!
→ E depois?
→ Obriguei o tal de Macto a ligar para o Victor, marcando encontro no
ginásio Fred Xinder. Ele ligou e foi convincente. Portou-se como um
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verdadeiro ator. O babaca do Vítor acreditou nele sem titubear, é mole?
Depois de concluída a ligação, matei-o e le...
→ Matou o assassino?
→ Sim. Um tiro naquela cabeça imunda! Você não tem ideia do prazer
que me deu.
→ Ele ficou surpreso?
→ Foi bom você ter perguntado. A cena ainda está nítida em minha
mente. Quando apontei a arma para a cabeça dele, percebi, de imediato, que
o pilantra ficou surpreso e, ao mesmo tempo, apavorado. Senti, juro, o medo
brotar daquele corpo imundo! E ele, numa tentativa de se salvar, reclamou,
dizendo que eu havia prometido entregá-lo à polícia.
→ Nossa! Que otário! E o que você respondeu?
→ Olhei bem no fundo dos olhos dele e disse apenas uma frase: “eu
menti”. E pimba!
→ Estourou os miolos dele!
→ Isso mesmo. Assim como ele fez com o Bruno e com a coitada da
Ana.
→ Bem feito! E depois?
→ Levei o cadáver dele comigo, no carro, até o ginásio. Acabei, em
seguida, com o Victor, que não me viu, diga-se de passagem, jun...
→ Ele não viu você?
→ Por incrível que pareça não. O imbecil morreu sem saber quem o
matou.
→ Incrível! Continue.
→ Juntei os dois cadáveres na frente do ginásio, com suas respectivas
armas, e deixei um bilhete, informando a polícia.
→ Bilhete? Como assim?
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→ Sim. Elaborei um bilhete, com letras que extraí de jornais. Fiz o
serviço com luvas. Como nos filmes de suspense. → riu.
→ E o que estava escrito?
→ Uma frase simples: “Eis os assassinos de Bruno Handel.”
→ Bastante objetiva. A polícia acreditará?
→ Com certeza.
→ Seremos suspeitos?
→ A polícia não investigará mais nada. Eles sabem que alguém já fez o
serviço deles e serão gratos a essa pessoa misteriosa. Optarão por mentir. →
tomou uma dose do vinho → Divulgarão para a imprensa que, após
minuciosas investigações, descobriram que Victor, para ficar com a posse
total da empresa, contratou o pistoleiro Macto para matar seu sócio Bruno. E
que Victor e Macto, ao serem plotados pelos policiais, reagiram, sendo
mortos num confronto. Agindo dessa forma, evitarão um serviço extra e sem
necessidade. Ou seja, eles já são heróis, pois desvendaram um caso que
chocou a cidade de “F...” e mostraram ao povo que o crime não compensa.
Arquivarão o caso como “solucionado”.
→ Olha lá, hein?
→ Vá por mim. Sou tira e sei como os tiras pensam.
→ Meu Deus! Este é um mundo podre.
→ Todos nós somos podres. Por sorte, os podres bons são maioria.
→ Concordo. E você? Vai dormir bem, hoje?
→ Sim. → seus olhos brilharam → Hoje estou feliz, pois vinguei meu
irmão gêmeo. Meu querido irmão gêmeo. Teu marido era um safado,
reconheço, mas, enfim, era meu irmão, né? Sangue do meu sangue.
Paciência. → suspirou e levantou a taça → Descanse, em paz, Bruno.
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FIM
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É FIM DE PAPO!
Espero que tenham gostado.
Até a próxima obra!
Obrigado.
Ass: Joderyma Torres

